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 :טלַאהניא

 לעטיּפַאק רעטשרע

 ."גנומייצ-רעטייברא, יד ןערָאװעג טעדנירנעג זיא'ס ױזַא יו
 ןוא ןעטסיכרַאנַא --- .רהָאפנעמַאזוצ רעשידוא רעלַאקידַאר רעטשרע

 -- .סואול .ר -- .רעלימ 'יאול --- .ןעטארקָאמעדילאיצַאפ
 9 9965..  6665 6669 א 66... יייייייייי---י*++ רענערּפ

 10 .+..+ ץיװָאקלוה סירָאמ --- .ןעצנערעפנָאק עשיטַארקָאמעד לַאוצָאס
 -וצ יד ןוא "דניירפ-רעטייברַאא רענָאדנָאל רעד --- .ץנַארק פיליפ

 19 ..יי:.יייי* קרָאו ןינ ןופ "גנוטווצ-רעטייברַא, גיטפנוק

 -- .ןעטַאבעד -- ."ןָאשויאוסָאסַא גנושולבָאּפ גנומויצ-רעטייברַא,
 "גָארַאב ףעזָאשוד --- .םייהנעּפָאק -- ."קלָאפ ןופ, עטימָאק ַא
 990 גיי; גיי גג,+.,..+........ץנַארק םולופ א .סעד

 עדליוו יד ןעגעוו לעקיטרַא ןַא --- ."הרדס יד, -- .ןעגנוטיירגוצ
 28 יי פפ סיי ייי''+'י'י'*'י'+-י+-י'+י+--.. אקורפא ןוֿפ

 לעטיּפַאק רעטייווצ
 ."גנוטייצ-רעטיײברַא, יד

 טָאה סָאד סָאװ גנוקריוו יד -- .רעמונ ןעטשרע םעד ןופ גלָאפרע רעד
 89 2255: 56ייייי*ייי-+-י*י++ ןעבעל ןוימ ףיוא טָאהעג

 רעד ןיא רימ ןוא ן'ץיווָאקליה ,ן'רעלימ ,ן'ץנַארק ןופ ןעלקיטרַא
 48 ...ןעריוירַאלוּפָאּפ ןופ טסנוק יד -- ."גנוטייצ רעטיײברַא

 -ָאס יד -- .גנוגעװַאב-רעטייברַא יד ןוא ?גנוטיוצ-רעטייברַא וד
 48 .....5.66.ייי*-י+-+-+. ייטרַאּפירעטייברַא עשוטסילַאוצ

 91 .... "עמיטש רעטייברַא עיירפ,, יד --- .ןעטסיברַאנַא יד טימ ףמַאק
 -ַאוצָאס --- .סעדנָארַאב ףעזָאשזד -- .ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןיא

 98 .... דַארַאּפ-ַאמ-רעטשרע רעד -- .ןעטסיכרַאנַא ןוא ןעטסיל
 -ַארּפ רעדיוו --- .דיירטי-קוָאלק רעד ןיא ףמַאק רעסיורג רעטשרע רעד

 608 .....- גנולמַאזרַאפ עכולסעגרַאפנוא ןַא --- .דייסראג רָאסעפ
 --- .לָאֹמ ןעטצעל םוצ דיוסראג -- .ןָאונוי-רעּפוק ןוא גניטימ-סָאמ ַא

 16 ןַאמדלָאגַאמע ןוא טסַאמ ןַאהַאי -- .ן'סיאול טימ עטַאבעד ןיימ
 80 ... בַאװש לעקיימ -- .ךלומ בקעי ןופ סַאּפש ַא --- .רעלעב רוּפכ-םוו

 לעטיּפַאק רעטירד

 .קרָאי ןינ ןיא קירוצ ןוא ָאגַאקיש ןייק

 84 .4.56566566:++י++-+-++ רעדנעזוירטומ ןיומ --- .עזויר יד
 86 ץנעדנָאּפסערָאק עטשרע ןוומ --- .ןהעועגסיוא ןַאד טָאה ָאגַאקיש יו
 ,רעכַאמקוָאלק --- .עּפורג רעייז ןוא ָאנזיב םהיבא ןוא ןָאמסיז רעטיּפ

 89 .... םרושטקעל ,ןעגנוטומ-סַאמ --- .ןעטסולַאוצָאס ,רעדוינש
 רעטנַאסערעטנוא ןַא -- .סעילומַאפ עשידיא-שיסור עטנעגולעטנוא

 / "ַאוצַאס רענַאקירעמַא --- .לָאב-רהָאו-יינ ַא -- .ןַאמ-ןעלהיוק
 98 6.6566.5...:..... יי.+...++.+-.*+ ןַאגרָאמ --- .ןעטסול



 ...+י*-** /גנוטווצירעטייברַא, רעד ןופ טסעפ-סערהַאי רעטשרע
 סע'סעדנַארַאב --- .דלָאגנויר קנערפ -- .עטבישעג שאקיומעשזד וד

 ....יי++י*+י*++ גנוס"גנוס ןיא ךוזַאב ןיומ -- .לעיורמ

 לעטיּפַאק רעטרעפ
 .אּפָארייא ןייק עזייר עטשרע ןיימ

 --- .סערגנָאק ןעשיטסיולַאוצָאס ןעלַאנָאוצַאנרעטנוא םוצ טַאגעלעד סלַא
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 סירָאמ --- .ירעבזָאר --- .רעווש --- ,דלָאג --- .ןעסָאנעג רענָאדנָאל יד
 ,,6 6666... 6.6. יא+אי*+י+++י*+++* וקסוועשטניװ

 .. ן'יקסוװָאנַאו .ש טימ עטַאבעד ַא --- .ןָאדנָאל ןיא סעדער עטשרע
 ....-+---++ וָאקַאורבערעפ --- .קַאינּפעטס סָאדַאמ --- .קַאונּפעטס
 רעטכָאט טע'סקרַאמ לרַאק -- ,ןַאמדנייה --- .דנַאלגנע ןוא םזילַאיצָאס

 .... 66. +..א..++..++++...++--+. ןַאמ רהיא ןוא
 ףיוא --- .ּפָארוי טינ ןוא אקירעמַא טינ --- .ןָאדנָאל ןופ ןעקורדנווא

 ..++ רענססעל --- .סטטאוו רעטנָאה -- .גנוטומ ןעשולגנע ןַא
 .. ןָאדרַאג דיװַאד --- .קורדנווא רעטשרע --- .זירַאּפ ןייק רהָאּפ ךיא
 ןָאמנַא -- .וועצנישאק -- .רעטסעווש ס'ןָאדרָאג --- .סנָאדרָאג וד

 .. רושטקעל ןיימ --- .ג --- .טרָאּפָאּפַאר לרַאש -- .!קסווַאטַאנג
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 םעד ןופ סעפַאק יד ןיא -- .סָאלימ ןופ ָארענעװ יד -- .רוואול ןיא
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 לעטיּפַאק רעטפניפ

 ,סערגנַאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעלעסירב רעד
 =-- .זיוהנעווינ אלעמאד --- ,שטיוװָאנַאבור --- .לעסירב ןייק זירַאּפ ןוֿפ

 זיוה-סקלָאפ רעלעסירב רעד ייב ןעטויקכילנעזרעּפ ןוא סענעצס
 ..+-+י++ אנילרעמ -- .ןעטסיכרַאנַא --- .סטעוצקַארּפ עשיטסילַאיצָאס
 "עסירב רעד --- .גנונדרָא-סעגַאט ן'פווא עגַארפ-ןעדיא יד לעטש ךיא

 ..ייי+-+ רעלדַא רָאטקיװ --- .רעגנוז לוַאּפ --- .רעניבַאר רעל
 -- .טכענקביל םלעהליוו -- .סרעדלאוו ןַאשז ןופ עיצולָאזער יד

 "עלּפ --- ."םזיטימעסָאלופ , --- .ראונאר .רד --- .סעדאורושזא
 .....+י++-יי++ ./טַאוקָאמעדילַאיצָאס, לָאנרושז ס'ווָאנַאכ

 קַאסוא -- .טנעהג ןוא -- .סאוועלגיא --- .אנליוו ןופ סעקטנעדומס
 םי ן'פיוא ךיז ןענעגעגַאב סָאװ ןעפיש יווװ יוזַא -- .שטיוורוה

 מינ ןעמהענ ןעזיוצנַארפ יד ןוא גַאלשרָאפ ַא ןעכַאמ רעדנעלגנע וד
 רע טָאה -- .טַאדלָאס רעטלַא ןַא --- .ולרעטָאו ןיא -- .ןָא
 ...גגיייייייייייייייי**י*י* ?ןע'ןָאעלָאּפַאנ ןהעזעג

 ןוא קורוצ -- .ףיש ן'פווא םונכש ייווצ עניומ --- .קירוצ עזייר יד
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 "עמול עשידוא וד ןוא שיודיא ענעבירשעג --- .ןעבוורש געלפ ךיא ווו
 ..+-+ ךַארּפש-'קלָאפ-ןיא ןהעג, -- .ןעטווצ ענעי ןופ רוטַאר

 ......+++++++-++++ תורדס עכילטע --- .דיליסנָאיצַאטיגַא ןַא
 גנווויגסקנעהמ ַא --- .קיורטס-רעקעב רעטשרע רעד -- .ןענַאטעילעּפ

 --- .ןָאשוולויקריופ --- .ַאדנַאגָאפָארּפ ןוא וטטאּפ --- .ןָאטעילעּפ
 = 9 + 0 9 9 8 6 5 60 6 8 6 8 9 6 6 0 + 6 = * 5 6 9 0 5 0 8 56 8 פ םאמעהט

 ןיא סערעטנוא רעוונ ַא -- .טסורטעלעב סלַא ןעסערעײנוא עטשרע
 .+ עיציובמַא ןוומ -- .ןינע רעבילטפַאשנעסיוו ַא --- .ןעשנעמ

 "לוש --- .ןורפח ַא ןוא הלעמ ַא --- .טפַארק-סגנודלובנווא --- .סעדער
 .+ ןעטסיכרַאנַא ןופ ןעגַארפ ףיווא ןעטרָאװטנַא --- .ןעגנורעד

 ואול --- .ץיוװָאקליה סירָאמ -- ."טפנוקוצ וד , --- .ץנַארק ּפולופ
 "נעזָאר סירָאמ --- .םיובנעגווּכ .ב --- .ןיקטעמַאז --- .רעלימ
 .,.ל65+יפפכפפיכייי-*י*י+* שטמיװַאקולעז .ג -- .דלעפ

 לעטיּפַאק רעטעביז
 ,רעמוז רעכייר-סטלַאהניא א

 ....*+ םוילַאוטורופס --- .דלעיפיררעמ סעסומ --- .ןָאטסָחב ןוא
 "םָאּפ --- .ןָאממָאק רעד ףיוא --- .ירעווווא סעסומ -- .גנווו ןָאמווס

 ..ןנופ .ו --- .דוַאר --- .גנושיוטנע ןַא --- .ןָאטסעק -- .םענ
 ...+++ + . סָאש ס'ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא --- .קורפ --- .דעטסמוָאה
 רעבליז יד --- .?טבָאלק עשיטסילַאנָאוצַאנ, ענייז -- ימַאלעב דרַאודע

 ....א6..........++-+++.+.. וומרַאּפ-סלעּפוּפ --- .עגַארפ
 דעטסמוָאה ןוא -- .גרובסטיּפ ןיא ץנערעפנָאק .עלַאנָאוצַאנרעטניא ַא
 .. סגנילעווע וד ווב --- .רעטסעשטנַאמ ןיא --- .ןָאדנָאל ןיא רעדיוו
 ...,6.י*+י+++י-יי*-**י-++ ן'סלעגנע ךירדירפ ויב טנעווָא ןַא

 לעטיּפַאק רעטכַא

 ,1899 יילושזד זיב 1892 רעבָאטקָא ןופ
 ...........+++++++++ שונעגעגאב רעזנוא -- .רעדורב ןוומ
 סואול .ר --- .רערהיפ ערעייז ןופ ייווצ ןערולראפ ןעטסיכרַאנַא יד

 ..ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס רַאפ ךיז ןערעלקרע יקסנַאדשזרוג ןוא
 -נובָאר --- .וָאל הטעפ --- .טנעמלטעפ וטיסריואווינוי -- .ץרּפ .ל .ז

 דרַאודע ,רעווָאטס ,גנודלָאּפ------ .טורמס הטיוטרָאפ 146 --- .ןָאס
 29,666 א.ג. .........++-+++++-+ ל'עדדוג -- .גניק

 .....+-.--++ ןָאיל-עד לעינעד --- .קרָאו וינ ןיא בולק ס'ומאלעב
 ַא .ןאמסולַאּפ רעשידוא ַא --- .דרָאפנעה -- .טדעטש עלופ ןיא

 רעטלָאוװ --- .ףּפָאקטוארק .רד --- .סעטַארג רעטנוה ןעדנוטש רָאּפ
 .... לעיורט ס'מיובנעגייפ --- .לעקנָא ס'ליעדדוג -- .ןעמורוו

 -וואוו --- .רעמיוברא עשידיא יד ןופ עגַאל יד --- .םעטסוס ץוווש וד
 ....??++פ.+.++-.+.י.+ ווברא עטלעּכָאד רעזנוא --- .ןעגנונ

 לעטיּפַאק רעטניינ

 .אּפָארייא ןייק עזייר עטירד ןיימ
 ןיא --- .ווָאנַארַאב --- .ןָאדנַאל ןוא --- .גנודלָאּפ --- .ןַאלּפ-עזויר רעד

 4666 6 6 6 6 6 6 6 66 6 6666 6 66 6 ... סרעדלָאװ --- .לעסירב
 --- .גאטסבוור ןיא --- .ן'רעגנוז ווב --- .ן'לעבעב יוב --- .ןילרעב ןיא

 ...+++י+.++ ןיקטעצ ַארַאלק --- .עדער ט'לעבעב --- .רַאמלָאוװ

 = ס 6 +
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 .ןַאמ ס'אקעווער -- .ןעיוו ןיא --- .ןערעטלע ענוומ טימ ךיז העז ךיא
 ןיומ --- .רעטָאפ ןיימ --- .רעטומ ןוומ -- .שונעגעגַאב יד ---
 ........י+י++*+*+**י-על'הות --- .אקעווער --- .עמהומ

 ךוא --- .ןעגָאבנעלע .רד --- .רעלדַא רָאטקיװ --- .ןעמַאזוצ געט ףלע
 .......++.+..+++-*+-++ ןערעטלע עניומ םימ ךיז ןעגעז

 "עלמ --- .יקסוועשטניוו סירָאמ --- .דָארלעסקַא לוַאּפ --- .ךירוצ ןיא
 ....++++ רָאמוה רעשידיא -- .שטילוסַאז ַארעװ --- .ווָאנַאכ

 ,אנולרעמ רעדיוו --- .ןעמאגעלעד רענאקירעמא --- .סערגנָאק ן'םווא
 --- .ָאָאש דרַאנרעב --- .ןָאול-עד --- .טרָאוו סָאד םוקַאב ךיא --

 6 0 0 0 * 0 0 * 60 0 5 0 * 0 5 * * 6 6 + 6 6 0 5 * + + 5 5 5 * 6 + "ץעגנוי, ֹוד

 ........+++ סולשאב רעד --- .עגַאלק ןייז --- .שטיוועש יעגרעס
 -- .ןעטַאגעלעד עשיזיוצנַארפ יד -- .ן'סלעגנע רַאפ םונּפ-תלבק ַא

 -ראפ , --- .יקסװָאלטישז --- .ךירוצ ןיא גארטרָאפ ַא טלַאה ךיא
 4206 6 6 6 א 6 6 66. 66 66... ..+++..+.. ?סואוו

 -ַאנ ערַאברעדנואוװ ַא--."םלוק יגור, ףיוא רהָאַּפ ךיא -- .וועצרוב
 ....... ...+ .++.+ וורַאּפ ןייק עזייר יד -- .ענעצס-רוט

 .ליבָאמָאטָא ןא --- .יקסווָאטאנג --- .ווארוואל --- .זיראּפ ןיא רעדיוו
 אקירעמַא ןוא קירוצ רהָאפ ךיא---.עטַאבעד ַא---.ןָאדנָאל ןוא--

 לעטיּפַאק רעטנהעצ

 ,םיזירק רענַאקירעמַא ם'נופ ןערהָאי יד ןיא
 עטיסַאק ַא --- .געלשעג ַא --- .ןעטסיברַאנַא ןופ טעקַאטַא --- .ףעילער

 ......+..++++.+.+.+ .וומרא, ס'וסקאק -- .רָאיעמ םיוב
 עשטנָאב , --- .ןוסעול .א -- .יקסוועשטניוו סירָאמ --- ."טפנוקוצ, וד

 לאפר, -- .רענסעג קנערפ --- .רומ-רושטקעל ַא -- .,גייווש
 .......+++.+++++ .+ . ?טַאלב"דנעבא, רעד --- ."ךצירענ

 רָאנרעװָאג --- .סבעד .וו ןישודוי --- .ףמַאק-רעטייברַא רעגידמרוטש ַא
 -- ? "?עוצולָאװער, -- .דנעלווילק טנעדיוערּפ ןוא טלעגטלַא

 שער רָאטַאנעס --- .ףַאג -- ."טכיל עטיור, -- .עטימָאק וָאסקעל יד
 ןַאשז -- .טנעדיזערּפ ןעשיזיוצנארפ םעד טעדרָאמרע טסוכרַאנַא ןא

 רעדיוו --- .טסָאקעטנעּפ -- .קיטולָאּפ ןוא סנָאונוי --- .סערָאשז
 .....+-+---ןע'נָאטנוה לענריוק ייב -- .ןָאטגנישַאװ ןוא

 --- .וָאדיגַאמ .ד -- .ןיקסעּפ .ש -- ."גנוטווצ-רעטייברַא , רעד ןוא
 ---.דיא רערַאברעדנָאז ַא --- .עּפסַאק .א --- .ןוביל .ז --- .ןירָאג .ב
 ,.........יייי*י-***-+ ןעמרעדלָא רעשיטסילַאיצָאס ַא

 = 6 0 0 8 8 0 0 0 6 8 6 * 6 0 6 * = + * * * * * * * * 5 5 5 5 9 5 5 5 6 5 5 5 5 5 ארעפא

 לעטיּפַאק רעטפלע
 ,"םזינַאילעד,

 םעד ןעגעוו יוזַא יוװ --- ."ןָאשייאיסָאסַא, רעד ןוא סיוטשנעמַאזוצ
 ייי-+-.עטכוישעג  ס'נוגרוב ןיא טלהעצרעד טרעוו ךוסכס

 -- .עטכושעג ןרעהטאס יד -- ןע'נַאוילעד וצ ןעגנוהיצַאב ענוומ
 .. טכָאפ אגוי -- .ןע'נַאול-עד ןעגעג ןעגנוטערטסיורא ענוומ

 לַאפ ןוא ןעסַאנעג עשידוא וד ראפ עגארפ ןַאיל-עד יד רָאפ גנערב ךוא
 .....-.+-+-+ טכַאט ןייז --- .רעטקַארַאכ ס'נָאול-עד --- .ךרוד

 -ולק, יד --- .טַאר-סגנוטלאווראפ םעד ןעגעג גנוגידלושַאב ס'רעלומ
 רַאטקַאדער רעד -- ."טַָאלב-דנעבא , רעד טנוושרע סע --- ."עק
 9 9 8 ס 0 8 0 0 0 0 0 6 9 0 8 0 8 8 6 0 0 0 9 8 90 * 8 8 9 9 8 6 6 5 5 נאוק זוא
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 .מווט סע'סלעגנע -- ."םובודש ייווצ ,, --- ."טרָאוװק ַא טרָאוװ ַא ןופ,
 רעטפ --- .עיצארעּפָא ןא --- .אקירעמַא ןייק טמוק ווָאנַארַאב ---
 .יייייי-.יי+-יי+-*-++-+ גָאטסטרובעג ?גנומייצ-רעטיוברא ,

 -וטרַא ס'ךלומ --- .גנוטערטסוורַא פ'וקסוועשטניוו --- ."תמא רעד,
 ןעגעג םיובנעגוופ --- .ןָאשנעװנַאק לָאה רעטסבעוו יד --- .לעק
 דיירט טסילעשָאס, ס'נַאול-עד --- .טראוולא --- ."עקילק , רעד

 ייייייייי+ טכירעגיסעדיש רעד -- ."סנעוולע רָאבוול דנע
 .סעדער ןוא סרושטקעל -- ."ןוואראפ גנור-רעטיובראא םייב עדער ַא

 ..ויוהילוד ַא ןיא -- .רעטסעשטאר ןיא ךוזַאב רעטייווצ ַא ---

 לעטיּפַאק רעטפלעווצ

208 

18 
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 .?םטרעװרָאּפ,, ןופ גנודנירג רעד וצ ןעמוקעג זיא סע ױזַא יו
 ַא טימ טסקאוו קרָאי וינ -- .ןעגנונוואוו עוינ --- .םעלראה ןוא

 .ייייי*י+ .םוב, טיוטסע לעיר רעד --- .סקואוו ןעווָאנישאמ

 -ורפ ַא -- .רעלימ -- ? "ןעדרָאל , רעדָא "ןעטַאטוּפעד ,, -- ."לקעי

 .יייייי++ ?גנוטיוצ-רעמיוברַא  סווא --- .ץנערעפנָאק סנעד

 םענעי ןעגעוו טקנעדעג ןווּפ סקַאמ סָאװ --- ."טכַאלש-לַארענעג , וד
 ..++ גנוטימ םעד ןעזָאלרַאפ ןעטסינָאוציזָאּפָא 89 --- .טנעווָא

 סערּפ, יד --- .טעּפרַאק םעיינ םעד טומ לָאה ןעגנאל ןעלָאמש םעד ןוא

 סיייויייויייי*יי* םענעצס עכולסעגראפנוא --- ."טבָאלק

 "רָאפ , ןעמָאנ רעד --- .1807 ,ראונאי ןעמ20 ןופ ןָאשנעװנָאק ֹוד

 ןוא לאפכרוד ַא --- .רָאטקאדער טלהעוורע רעוו ךיא --- ."סטרעוו = |

 ייי* ןעטילַאּפָאמסַאק, ןוא גנולהעצרע ןא --- .איפלעדַאלופ

 לעטיּפַאק רעטנהעציירד
 ."םטרעוװרָאּפ , ןופ ןעטַאנָאמ עטשרע

 --- .רעלימ --- .ןידרָאג בקעי --- .טורטס ןייאוד ףיוא עיצקאדער וד
 .. אקירעמא ןייק טמוק ןוסעול --- .ןיקטעמַאז ,יקסוועשטנווו

 "רא --- .רעטייבראטימ --- ,/סטרענורַאּפ ,-סגָאטנוז ןערעמונ עטשרע
 .....+.+י+.+יי+י++++++. סטנעמוייטרעװדַא --- .ןעלקימ

 .?סטרעוורָאפ, ןופ קימקַאט רעד ןעגעוו ןעמיוהנעדישראפ-סגנונויפ
 ..יי++--+-+-+.קוורטסירעדיונש רעד --- ."עסערּפ עוורפ ,, ---

 .וומראּפ רעד ןופ "ןעטסיסטרעוורָאפ , ןיינ ןעסילשסווא ליוו ןַאיל-עד
 ,"ןָאוצַאזינַאגרָאער, ןעמָאנ םעד רעטנוא ןוא ךרוד טלַאפ רע ---
 ...י+.+++--י+-+י+--+--*י-. טרעדנוה יירד סווא רע טסולש

 -ַאמעד לעשַאס , ןייז --- .טסולַאוצַאס ַא טרעוו סבעד .וו ןישזדוו
 רעד ןופ רעדילגטימ ןערעוו ריס --- .שטיוורוה --- ,"יסארק
 ..6 6 .אג6+יי++++++י+י*++**י-++ .!וסארקָאמעד לעשַאס,

 ..2ג++י**ייי+יי*יי*ייי++ ?םטרעװרַאפ, ןופ קעװַא העג ךוא
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 :דנַאב ןעמירד ןיא רעדליב
 שודוופ ויב

 10 2 7 ייד היה היד הי יז יה חד דד (םיווקליה) ץיװָאקליה פירָאמ א א אר יי ירא יי א א א רעלימ יאול
 ר א א ארי יא א יא א א א ץנַארק םוליפ
 01 276 = היי היי היי היד היד יז היה היד היד יח יד זי יד ןַאמסיז רעטיּפ
 411 7/ היי ייד יי יד יה יד יד יד יד יד דוד וקסוועשטניוו סורָאמ
 4061 = הי זיי ידי ייד ייד ייד ייד יז היד יד טד די די יד שטיווָאנַאבור .ו
 עטשרע) סערגנָאק רעלעסירב ן'פווא ןעטַאגעלעד ֹוד ןופ עכבולטע

 100 222 וי היי היי ייד ייד היד ידיד דיד יד יד יד יד יד די (עפורג
 169 --- סערגנַאק רעלעסורב םעד הווא ןעטַאגעלעד וד ןופ עּפורג עטויווצ ַא
 176 י- = היה היי היד היה יז היח היד יז יז ייד יד שדה סרעדלָאװ ןַאשז
 180 25 776 יי זיה היי היד ייד יד יד זי יד יד (1809 ןיא) ןידרָאג בקעי
 084 06 272 == היה היד יד ייד היד יז יז יד יד יד די יד םוובנעגוופ .ב
 980 06 266 היי היי היה ייה היה זי יח חיה היד יד יד חד יד גניוו ןָאמווס
 948 00 7 = = היח יי= חיז הייד יח יח היז יז יח חד םענמַאּפ רווווקס
 040 2 8 == יה היה יה יח יח היד יז טחח תחח היד היד ײז ךוַאר סוררָאמ
 008 = = היי ייד זי= ייד יי היד זיז ייד יד הי די יד ומַאללעב דרַאודע
 269 --- --- היה יז יז דיז חיז יח יד חד (רעדורב ןיימ) ןַאהַאק רָאדוזוא
 00// 2 == === יח היה היד ייד זיח יחח יד יד יד דד גנודלַאּפ .ק סמיושזד
 801 - יי היה היי ייז זיי יז היד ייד יז היד היד יד יד די ד רעגניז לוַאּפ
 8008 = = == זיי היד יז זיז יז היה שיז יד יד טי דטדד ןיקטעצ ַארַאלק
 818 20 = == = ייד יי חיה יז היח היד ייד יד יד יד יד רעלדַא רָאטקיוװו
 0 א א יא יא דָארלעטקַא לוַאּפ
 00 0 206 78 יי הי היה שיח שיח חחח חד ךײח (1809 ןיא) ווָאנַאכעלּפ גרָאעג
 9860 2 = הי היה ייד יה זיד חײח היד הוד יד יד חד חד לעבעב טסונוַא
 84// 2 == היי היה היה דח החזה הי חח היד יז חד (1808 ןיא) ןַאהַאק .בא
 לקט א א ר א א א א יא יא א עּפסַאק .בא
 870 = = הי- הי= היח היה היה יז יח הח היח היד יז חד ןָאול-עד לעינעד
 418 020 = = זי היה חיז טיז יז יז היה היד יז יח דד וָאנַארַאב .מ
 419 = -- י-ה יח חד חד חד ײד לעינעס ןעיטול ןוא סַאנָאו רעדנַאסקעלַא
 468 = = == יז יז יז יז היד יז יז הי יד יד (טלַאװ) ןוסעיל .א





 טייקנימעט עש'להק רהַאי ןעביז

 ףוס םיוב ךוו טניפעג רעזעל עשינאקורעמאדמונ ראפ ךוברעמרעוו א)
 ' ,(דנַאב ןעטייווצ ןופ





 ?לעטיּפאק רעטשרע

 רעטײברַא , יד ןערָאװעג םערנירגעג זיא'ס יוזא יו
 | ."גנוטייצ

41 

 -רַאנַא -- .רהָאפנעמַאװצ רעשידיא רעלַאקידאר רעטשרע
 יאול -- .ןעטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןוא ןעטסיכ

 ,רענערּפ -- .סיאול .ר -- .רעלימ

 ,אקירעמַא ןיא טכארבראפ בָאה ךיא סָאװ ,רהָאי טכַא יד ןיא
 .ןעסקַאװענסױא קרַאטש ָאד רעטייברַא עשידיא ?הָאצ יד ןיא
 .ןעטנַארנימיא ענעטירשעגטרָאפ ?הָאצ יד ןעסקַאװעגנסיױא זיא ךיוא

 רענעטירשענטרָאֿפ ַא ןיא שינפרעדַאב ַא טלהיפעג ךיז טָאה סע

 רעשיטסילַאיצַָאס ַא ןיא -- רעטרעוװו ערעדנַא טימ ,עסערפ
 ןעשידיא םעד ןופ ןעשנעמ ענעטירשעגטרָאפ יד םירָאװו ; עסערּפ

 רעייז וצ ןוא ,טסיטשעג שיטסילַאיצַאס ןעוועג ןענייז ?אטרַאוװק

 עשידיא יד ןֹופ רערהיפ עניטסיינ יד טרעהעג ןעבָאה סַאלק

 .ס'הכאלמ-לעב

 םעד ןענעװו טלהעצרעד ךיא בָאה דנאב ןעטייווצ םעד ןיא

 ַא ןעלמאז ןעמונענ טָאה רע 1889 ןופ ןיײארַאפ-אדנאגאּפָארּפ

 סָאד טָאה ןעטַאטלוזער ןייק וצ ; גנוטייצ רעשידיא ַא ףיוא דנָאּפ

 סע .םירֶא ֹוצ ןעוועג זיא גנונעוואב יד .טרהיפעג טינ רעבָא

 -ןעכַאװ עשיטסילַאיצַאס ייווצ יד ןערָאװעג טנַאמרעד ךיוא ןענייז

 יד ןוא "םייצ עיינ יד, : (ןעננומענרעטנוא-טאווירּפ) ןעטפירש

 רָאנ ןעטלַאהעג ךיז טָאה עטשרע יד עכלעוו ןופ ,"גנוטייצ-סקלָאּפ ,

 ןיוש ,רעטעּפש ,רהָאי רָאּפ ַא -- עטייווצ יד ןוא ,טַאנָאמ ַא

9 
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 יד ןעבָאה ,ָאד ןעטלַאה רימ רעכלעוו ייב ,טייצ רעד וצ טנעהָאנ
 ןעמָאנ ן'טימ טאלבנעכָאװ א טעדנירגעג ןעטסיכרַאנַא עשידיא
 -ץנעטסיזקע ןערעװש ַא טָאהעג ךיוא טָאה יז ."טייהרהאוו,
 .טייצ רהָאֹי א ייב טבעלענ טָאה ןוא המַאק

 גנורעקלעפאבדןעטנארגימיא עלַאקידאר יד ןזיא 1889 ןיא
 עשידיא יד סָאװ ,גנוטייצ עניצנייא יד .עסערּפ ַא ןהֶא ןעוועג
 ןופ "ןעטעזַאנ יד, ןעוועג זיא ,טַאהענ ןַאד ןעבָאה ןעטנַארגימיא
 זיא עכלעוו ,טאלב-ןעכָאװ עשיסקָאדָאטרַא ןַא ,ןָאזַארַאס לאירתכ
 ."שטייט-ירבע , ןימ א ףיוא ןעבירשעג ןעוועג

 -אב טּפָא ךיז ןעשיווצ ןעבָאה ןעטסילַאיצַאס עשידיא יד
 -ערּפער לָאז סָאװ גנוטייצ ַא ןעפַאש ןענעוו ענַארּפ יד ןעכַארּפש
 יד טָאהעג טינ רעבָא ןעבָאה ייז .טקנוּפדנאטש רעייז ןעריטנעז
 ,וצרעד ןעלטימ

 טעדנירגנעג גנוטייצ ַאזַא זיא ,1890 ןֹופ ביֹוהנֶא ןיא ,ךילדנע
 עניטכיוו א ןעליּפש וצ ןעוועג טרעשאב זיא רהיא ןוא ,ןערָאװעג

 | ,עלָאר ,
 רעד ןיוש טריטסיזקע ,ןעבירשעג ןערעו תורוש עזיד ןעוו

 גנַאל ןיוש ןזיא ןוא ,רהָאי גיצנאווצ-ןוא-ןיינ רעביא "סטרעוורָאפ,
 רעניזיר ַא ןוא טלעו רעד ןיא גנוטייצ עשידיא עטסערג יד
 "םטרעוװרַאפ, רעד ןוא ;ןעבעל ןעשידיא םעד ןיא סולפנייא
 רעכלעוו ןעגעוו ,גנוטייצ רעד ןופ גנוצעזטרָאפ א ךילטנענייא זיא
 ןעלעו עכלעוו ,רהָאי ןעביז יד .ןעלהעצרעד ַאד לעװ ךיא
 יד וצ המדסה ןא ןענייז ,דנַאב ןעזיד ןיא ןערעוו טלעדנַאהַאב
 ,"טטרעוורָאפ, רהָאי 9

 ננודנירג רעד וצ טרחיפענ טָאה רעכלעוו ,טירש רעטשרע רעד
 -םיכראנַא רעד ןופ ןערָאװעג טכַאמעג זיא ,גנוטייצ רענעי ןופ
 רעהירפ טייצ רעסיוועג א טימ טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאנרַא רעשיט
 -םערק ענענייא טימ יוװ ױזַא ,"טייחרהאו, יד ןעבעגעגסױרַא
 -מיא ןעוועג טינ יז זיא ןַאגרָא ן8 ןעטלַאהפיוא ןוא ןעפַאש ןעט
 (* ןעטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד וצ טעדנעװעג ךיז יז טָאה ,דנאטש

 אקירעמַא ןופ ןעטסילַאוצַאס עשידוא וד ןעבָאה ןערהָאו ענעו ןוא (*
 רעד --" ןעטַארק ָאמע דיל ַאיצ ַא ס 4 ןעפורעג סנעטסוימ ךיז
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 -טפאשניימעג טימ ןעלָאז ןעײטרַאּפ עדייב זַא ,גאלשרָאפ ַא טימ

 .גנוטייצ "עשיאייטרַאּפנוא, ןַא ןעדנירג ןעטפערק עכיל

 "אב ןיוש "רעטעלב, עזיד ךרוד זיא רעכלעוו ,רעזעל םעד

 ייוצ יד ןעשיוצ ןענעלענ זיא סָאװ םוהת םעד טימ טנַאק

 ױזַא יװ .רַאברעדנָאז ןעמוקסיוא גאלשרָאפ רעד טעװ ,סעירָאעט

 ןעײטרַאּפ עטצעזעגנעגעגףראש עכלעזַא רַאפ ךילנעמ סָאד זיא

 ןעוו ,ךָאד ןוא .ןעגערפ רע טעוװ --- ? ןאנרַא ןייא ןעבענוצסיורא

 -נעמאזוצ ַא ןעפורעג קעוװצ ןעזיד וצ ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא יד

 ,סנָאינוי דיירט --- סעיצַאזינַאגרָא ןעפורענּפָא ךיז ןעבָאה ,רהָאפ

 יד .ןעגנוטכיר עדייב ןופ --- ןעּפורג ײטרַאּפ ןוא ןענייארַאפ

 "ענסיוא םעד ןיא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג ןוא ןעגנומיטש

 יסַאּפ ערעטייוו יד ןופ ןערעוו רָאלק רעזעל םעד ןעלעוו ,טקירד

 זַא ,טקאפ רעד רָאנ גיטכיוו זנוא רַאפ זיא ניפיולרָאפ .,ןעגנור

 -ָאפ ןעפורענּפָא ךיז ןעבָאה ןעטסיכראנא יד ןופ ףור םעד ףיוא

 ,עשיטסיכרַאנַא יװ טוג ױזַא ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעדיכַאיצ

 ןענייז ןָאשנעװנַאק רעשיאייטרַאּפנוא רעד וצ ןעטַאנעלעד זַא ןוא

 ערעדנַא עכילטע ןיא ןוא קרָאי וינ ןיא ןערָאװעג טלהעוועגסיוא

 .טדעטש רענַאקירעמַא

 סָאד טָאה ןעמ יוװ ,רהָאפנעמַאזוצ רעדָא ןָאשנעװנָאק יד

 ,1889 ,סעמטסירק ןֹופ ךָאו רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,ןעפורעג

 ךיז טניפעג סָאװ ,טייז רעד ףיוא) טירטס דנערנ ףיוא ,קרָאי וינ ןיא

 ערעדנַא עגונווא ןוא ןוא דנַאלשטיוד ןיא ןעסָאנעג ערעיוז ןופ ןעמָאנ

 םענײמעגלַא ןַא טַאהעג ןַאד טָאה "?טסילַאיצָאס, טרָאװ רעד .רעדנעל

 ךיוא ךיז ןעטסיכרַאנַא בור סָאד ןעבָאה רעהירפ רהָאי עכילטע טומ .גנַאלק

 םעד טָאטשנַא ויז ןעבָאה רעהכַאנ רעבַא ."ןעטַארקָאמעדי-לַאוצָאס , ןעפורעג

 ."ןערענָאיצולַאװער , טרָאװ םעד ןעכוורב ןעמונעג "ןעטארקָאמעד, טרָאוװ

 ףיז םוא ,"ןערענָאוצולָאװער-לַאיצָאס, ןעפורעג ,ָאזלַא ,ךיז ןעבָאה ויז

 .(141 שודווּפ ,דנַאב ןעטפ העז) "ןעטארקָאמעד-לאיצָאס , יד ןופ ןעליוטוצּפָא

 ןענופעג ןַאד ךיז ןעבָאה ןעטסילַאוצָאס עשידיא זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ

 דנַאלשטייד ןוא ןוא ,ןעסָאנעג עשטיוד ערעייז ןופ סולפנייא םעד רעמנוא

 רעד יו רהעמ ךס ַא טכיורבעג "טַארקָאמעד-לַאיצָאט , טרָאװ רעד טרעוו

 רעשיטסילַאוצָאס רעד ןופ ןעמָאנ רעלעיציּפָא רעד .?טסילַאוצָאס , טרָאװ

 .?ייטרַאּפ עשיטַאדקַאמעדילַאיצָאס , זוא ווטרַאּפ
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 ,ןָאלדָאל ןוא סקעסע ןעשיווצ קָאלב םעד ןיא ,(וצ טירטס םורב וצ

 ,סירעקָארג ןוא ןעסנירג ןופ טעקרַאמ ַא םלַא ןעניד טגעלפ רעכלעוו
 עלַאקידאר ןופ ןָאשנעװנָאק עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד

 ,אקירעמַא ןיא ןעדיא

 ןעטסכעה ןיימ ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקענסיוא זיא סע
 רעד ןיא ןוא "טייקָאװדע ס'ןעמקריִאװו, םעד ןיא סערעטניא

 -רַאּפ רעטיײברַא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןָאשקעס רענַאקירעמַא
 -עג לײטנַא ןַאד ךיא בָאה גנונעוואב רעשידיא רעד ןיא ,ייט

 ,טייצ וצ טייצ ןופ ןענניטימ-סַאמ ףיוא רענדער סלָא רָאנ ןעמונ

 ןייק .גנולמַאזרַאפ רעשיסור ַא ףיוא רערושטקעל סלַא לָאמַא ןוא
 .ןעועג טינ ךיא ןיב עּפורגײטרַאּפ רעשידיא רעד ןופ דילנטימ
 .רהָאפנעמאזוצ םעד וצ טָאנעלעד ןייק ןעוועג טינ ךיא ןיב ,ָאזלַא
 רעבָא ,טייקגירעגיינ סיוא זייוולייט --- טכוזאב םהיא בָאה ךיא =

 ןופ ןע'ניפ .י טימ ךיז ןהעז וצ קעװצ םעד טימ ךילכעזטּפיוה
 ןוא ,ןעטַאנעלעד יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןָאטסָאב

 -טסאנ רעד רַאפ טייקמאזקרעמפיוא טימ ןעלהָאצוצּפָא םהיא

 טַאנָאמ ריפ-יירד ןעזיווענסיורא רימ טָאה רע סָאװ טייקכילדניירפ

 ,ןָאטסָאב טכוזאב בָאה ךיא ןעוו ,רעהירפ

 -נוט-בלַאה םעניילק ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעננוציז יד

 ןעבָאה ייז .41 ןעווענ ןענייז ןעטַאנעלעד ןוא ,לַאז ןעלעק
 -עלעד יד ןופ ?ייט רעסיוועג ַא) סעיצַאזינַאנרַא 21 ןעטָארטראפ
 -נעמַאזוצ ןעסעזענ ןענייז ייז .("סיסקארּפ , ןעוועג ןענייז ןעטַאנ
 "עג ךיז טָאה רעמיצ םעד ןופ גנעל רעד רעביא ןוא ,טרַאּפשענ
 ןוא ןעטַאנעלעד יד ןעשיווצ ץענערג רעד -- קירטש ַא ןעגיוצ

 -נעװנָאק עגיטנייה ערעזנוא טימ ךיילנרַאפ ןיא םוקילבוּפ םעד

 .גנולמַאזרַאפ עגידכעבענ ץנַאג ַא ןעוועג סָאד זיא סנָאש

 םעד טימ ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק סָאװ ןעייטראּפ ייווצ טָאטשנָא
 -רעטנוא רעכילטפאשניימעג ןייא ןיא ןענינייארַאפ וצ ךיז קעווצ
 .ןערענַאל עכילדנייפ-רעטיב ייווצ ןענופעג ָאד ןעמ טָאה ,גנומענ

 ןעועג זיא ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ןֹופ רערהיפנא רעד

 ןעטייווצ ןיא ןערָאװעג טנַאמרעד ןיוש זיא רעכלעוו ,רעללימ יאול

 .סיאול .ר -- ןעטסיכרַאנַא יד ןופ רערהיפנֶא רעד ןוא ,דנַאב

 ןענייז ןעטַאנעלעד עשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס ערעדנַא יד ןעשיווצ
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 ןייטשנייו דרַאנרעב ,ןיקטעמַאז ,מ ,ץיװָאקליה סירָאמ : ןעוועג

 ןעטסיכרַאנַא יד ןופ ןעטַאגעלעד יד ןעשיווצ ,ןַאמסוז ,ס ןוא

 ףָארַאטָאלַאז ,ץַאק .מ ,רענערּפ : ןעוועג ,!!סיאופ רעסיוא ,ןענייז

 ַא ןעװעג זיא סעדנַארַאב ףעזָאי .טדַאטשלעדע טעֶאּפ רעד ןוא

 .ןָאיני טרעקיימ סטנעּפ-עינ רעד ןופ טַאנעלעד |

 ןעטסכעה םעד ףיוא ןענַאטשענ ןַאד ןענייז ןעטסיכרַאנַא יד :

 רענעי ןיא טביולגעג ןעבָאה ייז .םזיטַאנַאפ רעייז ןופ ?עּפַאטש

 -עּפש רהָאי גיסיירד טימ ןעבָאה סע עכלעוו ,םארנָארּפ רעדליוו |

 -"רעטניא ןעטירד םעד ןופ רערהיפ-טרָאװ יד ןעמונעגנָא רעט

 -רעטיײברַא רעד ןיא ןערָאװעג ןָאטעג זיא סָאװ ,ץלַא .לאנָאיצַאנ

 ןעבָאה ,גנורעסעברַאפ עגידלַאב ַא סעּפע ןעכיירגרעד וצ גנונעוואב

 ןעפלעה סָאװ ,תואופר םלַא ,"ןעוויטַאילַאּפ , םלִא טמַאדרַאפ ייז

 סימָארּפמָאק רעכילרעפעג סלַא ןעניד ןוא עלייוו ַא ףיוא רָאנ

 ךיילג ךיז לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג ןעבָאה ַײז ,לַאטיּפַאק טימ

 .עיצולָאװער ַא וצ ןעמענ

 םוילַאיצַאס ןופ רעטייוו ךס א ךָאנ ןעוועג ןַאד זיא אקירעמַא

 טַאהעג ןעבָאה רעניואוונייא ערהיא ןופ גינעוו רהעז .טנייה יו

 יר ןעבָאה ךָאד .סנױזַא זיא סָאד סָאװ ףירגאב ןעטסנעלק םעד

 ענידלאב ַא ןענידערּפ ָאד לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג ןעטסיכרַאנַא

 סעּפע, ךיילג רָאנ ,ןעגידערּפ רָאנ טינ ןוא ,עיצולאוער עלַאיצַאס

 ױזַא ,םעבמָאב ןעפראוו ןענעוו טדערענ ןעבָאה ייז ,ךיוא "ןָאט

 ףמַאק רעייז ןיא ןָאטעג סָאד ןעבָאה ןעטסירָארעט עשיסור יד יו

 "ַאנ אקירעמַא ןיא זיא ענַאל יד .ננורינער רעשירַאצ רעד ןענעג

 ןעבָאה רימ יו .דנַאלסור ןיא יו ערעדנַא ץנאג א ןעוועג ךילריט

 ,טרעלקרע ןיילא ןערענָאיצולָאװער עשיסור יד ןעבָאה ,ןהעזעג ןיוש

 .ןעכערברַאפ ַא זיא ןעלטימ-טלַאװנ ןעכיורבעג וצ אקירעמַא ןיא זַא

 .טרירָאנגיא דיישרעטנוא ןעזיד ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא יד רעבָא

 םזינַאינוי-דיירט םעד ,ןעלטימ-טלַאװג טנידערּפענ ןעבָאה ייז

 "ייברַא םעד ןעדנעלבראפ וצ לעטימ ַא סָלַא טמַאדרַאפ ייז ןעבָאה

 ,עיצולָאװער רעד ןופ ןעהיצוצקעוַא םהיא ןוא ןעניוא יד רעט

 םעד טכוזַאב בָאה ךיא ןעוו ,גָאטימכָאנ ןעטשרע םעד ךייפנ :

 טרעהעג רענדער ןעשיטסיכרַאנַא ןַא {ופ ךיא בָאה ,רהָאפנעמאזוצ

 -ןעביוא רעד ןעוועג זיא סָאד .,ןיז ןעזיד ןיא רעטרעזו עדנעמַאלפ
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 ,רעקניגנוי ַא ,איפלעדַאליפ ןופ טָאנעלעד ַא ,רענערּפ רעטנָאמרעד

 רעדנעגנילק א טימ ןוא םינּפ ןעכילרהע ןַא טימ ,רעקנינהעש ַא
 יד ייב רענדער רעטסעב רעד ןעוועג זיא רע .עמיטש רעמירַאװ

 טימ ןוא רעשט ַא ףיוא ןעננורּפשענפיורא זיא רע .,ןעטסיכרַאנַא
 -לַאיצַאס יד טריקַאטַא דליו רע טָאה עמיטש רעדנעגנילק ןייז
 .סנָאינוי יד ןוא ןעטַארקַאמעד

 רעדינ --- ןעירשענ רע טָאה -- !סנָאינוי עלַא טימ רעדינ,
 "! רעטייברַא םעד ןערהיפראפ סָאװ ןעוויטַאילַאּפ עלַא טימ

 -ָאמַא ןיימ ןופ יירפ גידנעטשלָאפ ןעוועג ןיוש ןַאד ןיב ךיא

 -סיוא ס'רענערּפ ןענייז ,ָאזלַא ; ננוריוורַאפ רעשיטסיכרַאנַא רעניל

 טייקגיטכירפיוא יִד רעבָא .ענושמ ןעמוקעגסיוא רימ ןעיירשעג
 רימ טָאה ,ןָאט ןייז ןיא ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,גנורעטסיינאב ןוא
 ,דניק ןעניציה ַא סלַא טכארטַאב םהיא בָאה ךיא ,טרהירעג טעמכ
 .טריסערעטניארַאפ קראטש ךימ טָאה ץנערעפנָאק יד

 -עד עשיטַארקָאמעדי-לַאיצַאס יד טימ ןעכערּפשעגנ עניימ ןיא

 -אב ייז סָאװ ,גנורעדנואווראפ טקירדענסיוא ךיא בָאה ןעטאנעל

 ,ןעטסיכרַאנַא יד טימ ןעמַאזוצ ןָאשנעװנָאק ַא ןיא ךיז ןעגילייט
 ואוו ,ןעננוטאראב ןיא ןענילייטאב רָאנ ךיז ןענעק ייז ױזַא יו ןוא

 .ןעמַאזוצ ייז טימ גנוטייצ ַא ןעבעגסיורא ןענעוו ךיז טלעדנַאה סע

 ןעדער ןיז ןעבלעז םעד ןיא זַא ,טנייצענסיוררא ךיז טָאה סע

 -עלעד עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ןופ רערהיפ יד ךיז ןעשיווצ

 ;ןעננולמאזראפ-טַאווירּפ רעדָא "ןעסוקָאק, ערעייז ףיוא ןעטַאנ
 ןענידערּפ וצ ןָאשנעװנָאק רעד ףיוא ןעוועג זיא קעווצ רעייז זַא
 ןעניוועג וצ ןעיירט ןוא גנוטייצ עשיטסילַאיצַאסד-ןייר ערעדנוזַאב ַא
 ,ךילנעמ יו ןעטַאנעלעד ליפ ױזַא ןַאלּפ רעייז רַאפ

 .ןעמוקענ רעדיוו ךיא ןיב ןענרָאמ ףיוא

 ןופ רעדילנטימ יד ןענייז רהָאפנעמאזוצ םעד רַאפ רעהירפ

 ,ךיז ןעשיווצ ךילדניירפ ןעוועג ךילנעזרעּפ ןערענַאל ייווצ יד
 ןעגניטימ עשיסור ןעטלַאהּפָא ,ןענעגענַאב טפָא ךיז ןענעלפ ייז

 קעוצ ן'טימ ןעפורענ ןעמ טָאה ןָאשנעװנָאק עזיד .ןעמאזוצ

 ןייא ןופ רעבענסיױרא סלַא ןענינייארַאפ וצ ןעצנַאנ ןיא  ייז

 ןעבָאה טשרע ָאד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא ; גנוטייצ

 .ןעלדיז ןעמונעג ןערענַאל ייווצ יד ךיז
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 18 "?גנוטווצ רעטייברַא רעד ןופ גנודנורג יד

 -עננָא ןענייז ןעטַאבעד יד סָאװ ,טונימ רעדעי טימ טעמבכ

 .טייקנעסיבראפ יד ןערָאװעג רעפרַאש זיא ,ןעננַאג

 לָאז ןעמ זַא ,נאלשרָאפ םעד ןענעג טדערעג טָאה רעלימ יאול

 -ערּפ ןוא סיאול ,ר ןוא ,ננוטייצ עכילטפאשניימעג ַא ןעבעגעגסיױרַא

 "עג ךיז טָאה סע .ראפרעד טריקַאטַא רעטיב םהיא ןעבָאה רענ

 ןעננוגידלושאב עניטייזנענעג ןופ ענעצס רעדליוו ַא טימ טנידנע

 -ַאזוצ רעד זיא ענינעשימ רעזיד ןיא ןוא ,ןעקורדסיוא עפרַאש ןוא

 .ןערָאװעג ןעגנורּפשוצ רהָאפנעמ

 ,ץנערעפנָאק-סגנונינײארַאפ ַא ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,סָאד

 -נעמַאזוצ רערעטיב רעטשרע רעד סלַא טנידענ ן'תמא ןיא טָאה

 .םיאנוש-טולב ןערָאװעג ךיז ןענייז עכלעוו ןעשנעמ ןופ סיוטש

.2 

 -ָאקליה םירָאמ -- .ןעצנערעפנָאק עשיטמארקַאמעד-לַאיצַאס
 .טריסערעטניאראפ קרַאטש רעוו ךיא -- .ץיוו

 -נַאק ַא ןעטלַאהּפָא קעװַא ןענייז ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס יד

 עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס ענענייא ןַא ןעבעגסיורא ןעגעוו ץנערעפ

 יד ןיא ןענילייטאב וצ ךיז גנודַאלנייא רעייז ףיוא ,ןוא ,גנוטייצ

 -נוא ןופ עגינייא .ןעגנַאגענטימ ייז טימ ךיא ןיב ,ןעגנוטַארַאב

 -טימ טינ זנוא טימ ןענייז ןעסָאנעג עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ערעז

 סלַא ,ןעטסיכרַאנַא יד טימ ןעמַאזוצ קעװַא ןענייז ייז .ןעגנַאנעג

 זיא ןיקטעמַאז) גנוטייצ רעשיאייטרַאּפנוא ןַא ןופ רעננעהנָא

 .("עשיאייטרַאּפנוא , יד טימ קעװַא

 ,טירטס קלָאּפרָאנ ןיא ,זיוה טַאװירּפ א ןיא קעװַא ןענייז רימ

 ןַא ,ןַאמנייװ ןעמָאנ ן'טימ עילימאפ א טניואוועג טָאה סע ואוו

 עגיטעט ןעוועג ןענייז יירד עכלעוו ןופ ,ןהיז עכילטע טימ הנמלא

 ןעטרָאד .עּפורג רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעד ןופ רעדילנטימ

 יד גידנעטכארטאב ,ןעדנוטש עכילטע טכארבראפ רימ ןעבָאה

 "רַאֿפ ןוא גנוטייצ רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס ַא ראפ ןעטכיזסיוא

 ךיא .דנָאפ ןעניטיױנ םעד ןעלעטשוצנעמאזוצ ןעלטימ ענעדיש
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 ןיא ןעמונעג לייטנַא בָאה ןוא ןערָאװעג טריסערעטניארַאפ ןיב
 ,ךיוא ןעצנערעפנָאק ענידרעטייוו יד

 ,עכלעזא ןענניטימ עליפ ןערָאװעג ןעטלאהעגּפָא ןענייז סע

 .טנעווַא ןעדעי טעמכ ןעמוקעגנעמצאזוצ ךיז ןענייז רימ

 לָאז גנוטייצ עגיטפנוקוצ יד זַא ןערָאװענ טמיטשַאב זיא סע

 ןַא סעּפע טלָאװעג ךיז טָאה ריס ."גנוטייצ רעמיײברַא , ןעסייה

 סָאװ ,ןעדנעטשמוא יד רעטנוא רעבָא .,ןעמָאנ רערעלעניגירַא

 ןערָאװעג טכארטאב ןעמָאנ רעזיד זיא ,טריטסיזקע ןַאד ןעבָאה

 .רעטסעב רעד סלַא

 ,ן'רעלימ רעסיוא ,עפורג רעד ןופ דילנטימ רעטסניטכיוו רעד
 ןייק ןעמוקענ ןיא רעכלעוו ,ןַאמ רענני ץנאנ א ןעװענ זיא

 רעטנַאמרעד-ךעביוא רעד -- רעהירפ רהֶאי ייווצ טימ אקירעמַא

 ַא ,טסיזַאנמינ רעניר ַא ןעוועג זיא רע .,(= ץיווָאקליה סירָאמ
 רע .רעלעדייא ןַא ןוא רענולק ַא ,רעניהעפ ַא ,רעטעדליבעג

 ןעננוטַאראב עזיד ףיוא ,שטייד יא ,שיסור יא טנעקעג טוג טָאה
 רימ .לָאמ ןעטשרע םוצ ןערָאװענ טנאקאב םהיא טימ ךיא ןיב
 .טפִא רהעז ןהעז ךיז ןענעלפ ןוא ןערָאװעג טעדניירפאב ןענייז

 רענייא יו טינ ןעמונעג לייטנַא ךיא בָאה טייצ עטשרע יד
 -טּפױה ןיימ .בורק רעטייוו ַא יו סעּפע רָאנ ,עּפורנ רעד ןופ
 -רושז ןעשילננע םעד וצ תוכייש ַא טָאהענ ןַאד טָאה עיציבמַא
 ןופ ןערָאטקַאדער-נַאטנוז יד .ןעשידיא םעד וצ טינ ןוא םזילַאנ

 ַא טנָאזענסיוארָאפ רימ ןעבָאה ?סערּפ , ןוא "רַאטס , ,"ןָאס , רעד

 -נעמילּפמָאק עכילנהע ןוא ,טסילַאנרושז רעשילננע סלַא טפנוקוצ

 -קריִאו, םעד ןופ ןערָאטקַאדער יד ןופ ןעמוקאב ךיא בָאה ןעט
 עטמיטשאב ןייק .לעינעס ןעיסול ןוא עשוב ,"טיעקָאװדע ס'ןעמ

 טינ ןַאד ךָאנ ךיא בָאה רוטַארעטיל רעשילגנע רעד ֹוצ גנובערטש
 עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא ?ײטנַא ןיימ ףיוא רעבָא ; טאהעג
 .ןעננונפָאה עסיורג טגעלענ ךיא בָאה

 ףיוא טרעדנעעג ץוװָאקליה ןעמָאנ םעד רע טָאה רעטעּפש (*

 ,םיווקליה



 17 ?גנוטווצ רעטיײברַא , רעד ןופ גנודנורג יוד

 ןוא םזילַאיצָאס ןעטיירּפשראפ וצ ױזַא יו ענַארּפ יד ,ךָאד

 רימ טָאה ,ןעסַאמ עשידיא ערעזנוא ןעשיווצ רוטלוק עניימענרא

 טריסערעטניא טציא רימ טָאה רעבירעד .טריסערעטניא רעמיא

 "טימ ןעניוצעג טָאה ךימ ןוא "גנוטייצ רעטייברא, עניטפנוקוצ יד

 רהעמ טינ ןעוועג רעבָא סָאד זיא טשרעוצ .רהיא ןיא ןעפלעהוצ

 -עטניא "רעגיד'תבש , א ,ךאז רעניטייז ַא ןיא סערעטניא ןא יו

 .ײטרַאּפ רעזנוא ןופ גנומענרעטנוא ןַא ןיא סעד

 יידיא םעד טימ טפאשטנאקאב עטנהאנ א טאהעג בָאה ךיא

 .םזילַאנרושז רענַאקירעמַא םעד טימ ןעגנורהאפרע ןוא ןעבעל ןעש

 אזא ױזַא יװ ףירגַאב ןעטמיטשַאב-רָאלק ַא טַאהעג בָאה ךיא

 ןעבעגעגסיורא ףראד "גנוטייצ רעטײברַא יד יו טפירשדןעכָאװ

 ףיוא םטקירדעגסיוא ןעננונייצרעביא עניימ בָאה ךיא ןוא ,ןערעוו

 .ןעצנערעפנָאק ערעזנוא

 ןעוועג ןעגנורעלקרע עניימ וצ ןענייז ץיווָאקליה ןוא רעלימ

 "אב ןעוועג טינ ךאפנייא ןינע םעד טימ ןענייז ייז .גיטליגביילג

 עשידיא-טכע ןייק ןעמוקאב טינ ייז ןעבָאה ,סנעטשרע .טנאק

 ןעבעל ןעשידיא םעד טימ טנַאקַאב ױזַא ןעוועג טינ ןוא גנוהיצרע

 .רמערפ ןעוועג ייז זיא ןעסַאמ ערעזנוא ןופ טסייג רעד .ךיא יו

 .ריס ןופ "רענירג, ןוא רעגניא ןעוועג ייז ןענייז ,םנעטייווצ

 ,ץיװָאקליה יו רעהירפ רהֶאי רֶאֹּפ ַא טימ ןעמוקעגנ זיא רעלימ

 -גנע רעד טימ טנַאקַאב טוג ןעוועג טינ ךיוא ךָאנ זיא רע רעבָא

 יד טיול םזילַאנרושז םעד טימ רעגינעוו ךָאנ ןוא ךארּפש רעשיל

 .ןעדנעטשמוא רענַאקירעמַא יד ןופ ןעגנורעדאפ

 םעד טַאהעג ןעבָאה רימ ןוא ייז ןעשיווצ ןעגנוחיצאב יד

 .רעטקַארַאב ןעטסכילדניירפ

 "מיס ןוא ענהעש-ןעטלעז ַא ,ַאשַאס ,רעטסעוװש א ס'רעלימ

 ןיא זנוא וצ ןעמוקניירא טפָא טנעלפ עכלעוו ,לעריימ עשיטַאּפ

 ןיימ ,רעלימ ןוא ; ןעברָאטשענ ןוא ןערָאװעג קנארק זיא ,בומטש

 -ןעקנַארק רהיא ייב ןעדנוטש עליפ טכארברַאפ בָאה ךיא ןוא יורפ

 יד ןעװ ,רהיא רעביא ןעכַאװ וצ ןעמוקענסיוא זיא רימ .טעב

 .ןעגנַאגעגסױא רהיא זיא המשנ

 םימ .ןהעז טפָא ן'רעלימ טימ ךיז רימ ןענעלמ ןַאד טניז
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 טאהעג טינ טשרעוצ טפאשטנאקאב רעזנוא טָאה םינינעייטרַאּפ
 ןוא רעשידיא רעד ןיא טפיטראפ ןעוועג זיא רע םירָאװ ; ןָאט וצ
 ןעבענעגסיורא ןעבָאה ווָאקינשעלַאטס ןוא רע) גנוגעוואב רעשיסור
 ןיימ בָאה ךיא דנערהעוו ,(?ַאימאנז, טָאלב-ןעכָאװ עשיסור יד
 ןוא ןָאשקעס רעשילגנע רעד ןעבעגעּפָא טייצ עיירפ עצנַאג
 -ןעמַאזוצ ךיז רימ ןענייז ,ָאזלַא ,טציא  .ןַאנרַא ןעשילגנע םעד
 עגיטעט סלַא ךיוא רָאנ ,דניירפ עכיפנעזרעּפ סלַא רָאנ טינ ןעמוקעג
 ,ננוגעוואב רעשידיא רעד ןיא רעמענדליײטנַא

 ףיוא יוװ טקוקעג ן'ץיווָאקליה ףיוא ןוא םהיא ףיוא בָאה ךיא
 -סױרַא ןעליוו סָאװ ,ןעשנעמ עשיריא-גינייוו ןוא ענערהַאפרענוא
 ןעבָאה ,רעדיוו ,טייז רעייז ןופ ,ייז .גנוטייצ עשידיא ַא ןעבעג
 עלעטלעוו רעייז ןיא טמוק סָאװ ,רנ ַא ףיוא יו טקוקעג רימ ףיוא
 תמא ןעוועג רעבָא ןענייז ןעגנוהיצאב יד .ןעגנוניימ ענעגייא טימ
 .עמהענעגנַא

 ךיז זייווכאלסיב ןעסילשאב ךיז ךיא געלפ גָאט ןעדעי טעמכ
 . -סיורא ןעליוו סָאװ ,ןעשנעמ עשידיאדנינייוו ןוא ענערהאפרענוא
 ,ןענערבוצ רעדיו רעבָא ךיז טנעלפ סערעטניא ןיימ .ןעגנוב
 ךרוד ןוא .ןעטסיכרַאנַא יד טימ ּףמַאק םעד בילוצ ךילכעזטּפיוה
 -אקליה ,ן'רעלימ ןעשיווצ ןעסינטלעהרַאּפ יד ןענייז ףמַאק ןעזיד
 טּפָא ךיז ןענעלפ רימ .רעמירַאװ ץלַא ןערָאװעג רימ ןוא ן'ץיוו
 םעד ןופ ןהוז ַא) רעליש ַא טַאהעג בָאה ךיא ןעוו ןוא ,ןעכוזאב
 וצ טניטרעפעג בָאה ךיא ןעכלעוו ,(יקסווָאקנימ ןזח רעסעדָא
 הירב ןוא טסיזַאנמינ רענעזעוועג סלַא ,ץיװָאקליה טָאה ,שודעלַאק
 םהיא טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ןעפלָאהעגסיורא רימ ,ןייטאל ףיוא
 ,דנאטשנעגעג ןעזיד ןיא סנָאסעל עלעיצעּפס ןעבעגעג

 ףיוא ,ןענניטימ-סאמ עליפ ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא ןענייז סע
 ןערהיפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא ןעטַארקָאמעד-לַאיצַאס זנוא עכלעוו
 -ַאּפמיס ןעבָאה סָאװ ,םוקילבוּפ ןופ ןעשנעמ טימ :סעיסוקסיד
 -יאיײטרַאּפנוא ןא ןעגעוו יירשעג ןעשיטסיכרַאנַא םעד טימ טריזיט
 ףיוא רענדער-טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא .גנוטייצ רעש
 ןעגױצעגניירַא ףמאק םעד ןיא רימ טָאה סָאד ןוא ןעגניטימ עזיד
 ,רעפיט ץלַא





 * .(םיוװ קליה ) ץיװָא קליח סירָאמ
 ,1901 ןיא טרי פַאר 1 ָאטַאפ ---
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 ןוא "דניירפ רעטײברַא, רענַאדנָאל רעד -- .ץנארק פיליפ

 .קרָאי וינ ןופ "גנומייצ רעטייברא, עגיטפנוקוצ יד

 -קַארער רעד ןייז לָאז סע רעוו טמיטשאב ןעוועג ןיוש זיא סע

 רעד ,ץנארק ּפיליפ ןעװעג זיא סָאד .גנוטייצ רעד ןופ רָאט

 רע'תמא ןייז ."דניירפ רעטיײברַא, רענָאדנַאל םעד ןופ רָאטקַאדער

 -נוא ךיז רע טגעלפ ױזַא ןוא ; ָארבמָאר בקעי ןעוועג זיא ןעמָאנ

 סָאװ ןעצנעדנַאּפסערָאק ןוא ןעלקיטרַא יד רעטנוא ןעביירשרעט

 -טַאנַאמ ןעשיסור םעד ,ײדָאכסָאװ, ן'רַאפ ןעביירש טנעלפ רע

 -ַאב םהיא טימ זיא רעלימ .ןעסערעטניא עשידיא רַאפ לַאנרושז

 ןעוועג עדייב ןענייז ייז ןעוו ,רעמוז ןענירָאפ םעד ןערָאװעג טנַאק

 -נָאק ןעשיטסילַאיצַאס ןעלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ףיוא זירַאּפ ןיא

 "עג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ טאנעלעד סא רעלימ ,סערג

 ןופ טַאנעלעד סלַא -- ץנארק ןוא ,קרָאי וינ ןופ ןעטפַאשקרעוו

 -עגנָא ןַאד טָאה ץנארק ,ןָאדנַאל ןיא גנונעוואב רעשידיא רעד

 ןעריטקַאדער אקירעמַא ןייק ןעמוק וצ גאלשרָאפ ס'רעלימ ןעמונ

 ָאזלַא זיא סָאד גנוטייצ עשידיא עשיטַארקָאמעדי-לַאיצַאס ַא

 טנעפעעג ךיז טָאה סע רעדייא טַאנָאמ עכילטע טימ ןעמוקעגראפ

 .קרָאי וינ ןיא רהָאפנעמַאזוצ רעשידיא רעד

 . רעשיאיײיטרַאּפנוא ןַא ןענעוו ןעטסיכרַאנַא יד ןופ תונעט יד

 יטרַאּפנוא , טרָאװ רעד .קורדנייא ןא טכַאמענ ןעבָאה גנוטייצ

 -ָאה רעטײברַא ערעטלעקיווטנע יד .גנַאלק-רעבױצ ַא טָאה "שיא

 עטיירב יד .טינ ןיז ןייק טָאה גנורעדָאפ יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןעב

 -יײטרַאּפנוא זַא ;?לכ ןייא ןופ טסואוועג ןעבָאה רעבָא ןעסַאמ

 -טלייטוצ ,טײקשיאיײטרַאּפ יו רענהעש זיא ,טייקנינייא ,טייקשיא

 -עג "עשיאייטרַאּפנוא , יד ןעמ טָאה זנוא ייב) יירעפייר ןוא טייק

 טָאה ןעדנעטשמוא עזיד רעטנוא .("ןעשקָאל עװערַאּפ , ןעפור

 -אב עלעיצעּפס ַא טשהענ ןעטַארקַאמעדילַאיצַאפ יד רַאפ ץנארק

 ןעוועג זיא ןָאדנָאל ןופ "דניירפ רעטײברַא , רעד םירָאװ ,גנוטייד

 -ײטרַאּפ-ייװצ א ,טגָאזעג רעגיטכיר) גנוטייצ עשיאייטראּפנוא ןַא
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 זיא ןעכענעגסיורא רהיא טָאה סָאװ עּפורג יד םירָאװ ,עשיא
 סע .,(ןעטסיכרַאנַא ןוא ןעטַארקַאמעד-לַאיצַאס ןופ ןענאטשאב
 "נוא רענעי ןופ רָאטקַאדער רעד וליפַא זַא ,ןעסייהעג ָאזלַא טָאה
 נוטייצ רעשיאייטרַאפ א רַאפ ךיוא זיא גנוטייצ רעשיאייטרַאּפ
 -ַאס עשידיא יד .ןעטוג ַא טַאהעג ץנַארק טָאה ןעמָאנ 8 :
 .טאהעג ביל םהיא ןעבָאה ןָאדנַאל ןופ ןעטסיכרַאנַא ןוא ןעטסילַאוצ
 -רַא, רעד ןיא ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא יד זַא ,ןעקרעמאב ףרַאד ןעמ
 ןעבָאה ךָאד ןוא ; טעטירָאיַאמ ַא טַאהעג עּפורג "דניירפ רעטייב
 -ער רעייז רַאפ ןעמונעגנָא ,טַארקַאמעדילַאיצַאס םעד ,םהיא ייז
 .טסואוועג קרָאי וינ ןיא ןעמ טָאה ץלַא סָאד .רָאטקַאד

 ןעוועג זיא ?דניירפ רעטייברא, רענַאדנָאל רעד : םעד ץֹוחַא
 -ייטראּפנוא, יד ייב ןוא ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד ייב םוטנילייה א
 ,ךילרעביוצ ןיא טיי ןיא סָאװ ץלַא .קרָאי וינ ןופ "עשיא
 ןעוועג ץנַארק זיא ,ןָאדנָאל ןיא ,קעטלעוו רעטייוו רענעי ןיא ןוא
 ןעמָאנ ןייז טָאה רעבירעד .ןעײטרַאּפ עדייב ןופ טריטקעּפסער
 םוצ ןעמוק ןעלָאז רימ ןעװ ,ָאזלַא .םזיטענגַאמ ַא טאהעג אד
 עדייב ןעכלעוו רעד טָא ,ץנַארק רענעי טָא זַא ,ןערעלקרע ןוא םלוע
 -ייטראּפנוא רעייז ןערהיפ וצ טלהעוורע ןעטרָאד ןעבָאה םידדצ
  טעװ -- רָאטקאדער רעזנוא ןייז טעװ ,"דניירפ רעטײברַא, ןעשיא
 -זייטרעוודא רעקראטש ַא ןייז גנוטייצ רעטייברא רעד רַאפ סָאד
 ןופ ןעטַארקַאמעדילַאיצַאס עשידיא יד ןעבָאה ױזַא .טנעמ
 .טנעכערעג קרָאי וינ

 -ָאוועג טנַאקַאב ןעטייחלעצנייא עלַא יד טימ ןיב ךיא ןעוו
 -ויברַא , רענַאדנַאל םעד טימ טריסערעטניארַאֿפ ךיז ךיא בָאה ,ןער
 א ראפ סָאװ ןהעז ֹוצ גירעניינ ןעוועג ןיב ךיא ,"דניירפ רעט
 יד .רהיא טריטקַאדער ץנארק ֹזַא יו -- ןזיא סָאד גנוטייצ
 םעד ןופ גנַאנ-רהֶאי םענעדנובעננייא ןַא טָאהעג ןעבָאה סנַאמנייװ
 רעייז ןיא ךיא בָאה טנעוװַא ןעסיוועג ַא ןוא ,"דניירפ רעטייברא,
 ןיב ךיא ןעוו .דנאב ןעניזָאד םעד נידנעזעל טכארברַאפ רָאלראּפ
 ,גנוניימ ןיימ טגערפעג רימ ייב ןעבָאה ייז ןוא ,ןערָאװעג גיטראפ
 ;גונעג רעלוּפָאּפ ןעבירשעגנ טינ זיא סע זַא ,טרעפטנעעג ךיא בָאה
 ןהעטשרַאפ טינ ןעלקיטרַא עכלעזַא ןעלעוו ןעסַאמ ערעזנוא זא
 .ייז טימ ךיז ןעריסערעטניא טינ ןֹוא
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 ןייז ףראד *גנוטייצ רעטײברַא, יד זַא גנוניימ ןיימ ןופ

 "טכע ןַא ףיוא ןוא שידיא ןעכַאפנייא ץנַאג א ףיוא ןעבירשענ

 בָאה .טסואוועג ןיוש סנַאמנייו יד ןעבָאה רענייטש ןעשידיא

 ,ןעמוק םעוו ץנארק ןעוו זַא ,גנונפָאה יד טקירדעגסיוא טציא ךיא

 ךיא בָאה ,סלַאפנעדעי .רימ טימ ןייז ןענַאטשרַאפניײא רע טעוו

 ;ןעדייר םינ טציא ןעכַאז עכלעזַא ןענעוו ןעמ רָאט ,טקרעמאב

 .טייקנינייא-סגנוניימ עגידנעטשלָאפ ןעזייווסיורא ןעזומ רימ

 .לעגנוטייצ ענעקורט ַא ןעוועג זיא "דניירפ רעטייברַא רעד,

 ןעװעג ןענייז ,ןענָאטילעפ יד רעסיוא ,ןעלקיטרַא עלַא טעמכ

 טסייג רעטכע רעד ןעמעוו ,ןעשנעמ ןופ ךַארּפש ַא ןיא ןעבירשעג

 ןוא רעלימ יװ ױזַא) ץנארק .דמערפ זיא ןוש ןעשידיא םעד ןופ

 טָאה שידיא .גינייו רהעז ןעגנַאגעג רדח ןיא זיא (ץיוװָאקליה

 -ָאלק ַא טַאהעג טָאה ךארּפש ענעבירשעגנ ןייז .טונ טדערענ רע

 רעד טלהעפעג רהיא ןיא רעבָא טָאה סע .,ליטס ןעכאפנייא ןער

 -נייא רעד .ןושל רעזנוא ןופ טפַאז יד ,קורדסיוא רעשידיא-טכע

 זיא רעכלעוו ,"דניירפ רעטיײברַא, םעד ןופ רעטייבראטימ רעניצ

 רע) יקסוועשטניוו סירָאמ ןעוועג זיא ,דיא רע'תמא ןַא ןעוועג

 ןעועג לָאמַא ןיא רע ,ןָאדנָאֿפ ןיא טניואווענ ןַאד ךָאנ טָאה

 ןעשיוצ ןוא ,גנוטייצ רעשיאערבעה א ןופ רָאטקאדעד ַא

 -עגסיוא ןַא סלַא טנַאקַאב ןעוועג רע זיא שדוק ןושל ןופ רעזעל

 דנעצנעלג ןעבירשעג ךיוא רע טָאה שידיא ,רעביירש רעטנעכייצ

 הור סָאד רעבָא ,רָאמוה ןעשידיא םענהעש ַא טַאהעג טָאה רע ןוא

 דַארג ןעסיוועג א ןערעדָאפ ךיוא רענייז רָאמוה רעזיד .טנעלמ

 עשידיא עכַאפנייא ץנַאג יד ראפ .רעזעל םעד ייב גנופקיווטנע

 .ךיוה ֹוצ לעסיב ַא ןעוועג ךַארּפש ןייז זיא רעטיײברַא

 רעטײברַא , יד ןעוו זַא ,טנייצרעביא ףיט ןעוועג ןיב ךיא

 יו טרא ןעבלעז םעד ףיוא ןערעוו ןעבענעגסיורא לָאז "גנוטייש

 .גלָאֿפרע ןייק ןעבָאה טינ יז טעװ ,"דניירפ רעטייברַא רעד,

 ,ענעבעגרעביא ןענַאטשעג ןענייז "דניירפ רעטײברַא םעד םורא

 .ןיילק ןעוועג רעבָא זיא לָאצ רעייז .רעננעהנָא עטרעטסיינאב

 ןעפַאש ןעפראד אקירעמַא ןיא ָאד רימ זַא ,ןעוועגנ זיא גנוניימ ןיימ

 ןופ תוחומ יד וצ ןוא רעצרעה יד ֹוצ ןעדער לָאז סָאװ ,גנוטייצ א

 .ןעטאמ עסיורג
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 זיא טסילַאנרושז ןייק זַא ,ןהעז וצ ןעוועג טכייל זיא סע
 ,ןַאמ רעטעדליבענ ַא זיא רע זַא ,טסואוועגנ בָאה ךיא ..טינ ץנארק
 ננוניימ ןיימ זיא רעטעּפש ןוא) ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא רעבָא
 טימ טפַאשטנַאקַאב רעכילנעזרעּפ ןיימ ןופ ןערָאװעג טגניטעטשאב

 -עמָארּפ ַא ראפ רהעמ ךיז ןעסַאּפ ןעטייקגיהעפ ענייז זַא ,(םהיא

 רעבָא בָאה ךיא ; ןַאמ-סננוטייצ ַא רַאפ יו ,ןעטרהעלעג ַא ,רָאס
 ףראד ןעמ זַא ,ןענייצרעביא וצ םהיא ןייז ֹוצ דנַאטש ןיא טּפָאהעג
 ."דניירפ רעטייברַא, םעד יו שרעדנַא ץנַאנג ןערהיפ גנוטייצ יד

 יד ןעוועג רע זיא ןעדנעטשמוא עטרעלקרעדןעביוא יד רעטנוא

 םהיא ךיא בָאה ,ָאזלַא ,רָאטקַאדער ןייז וצ ןָאזרעּפ עטסדנעסַאּפ
 .ןעטפערק עניימ עלַא טימ טציטשרעטנוא

 רעטיײברַאה רעד ?עװ ךיא זַא ,טביולנענ ןַאד בָאה ךיא
 "נופעננייא טעוװ יז זיב ,טייצ עצרוק ַא רָאנ ןעבענּפָא "גנוטייצ

 "רעטנוא רעד ראפ ךיא בָאה רעבָא ?ייוורעד .ןערעוו טעוועד

 .טכַאנ ןוא גָאט ךילבעטשכוב טיײברַאעג גנומענ

4 

 -ַאבעד -- ."ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטייברא,

 --- ,,קלָאפ ןופ , עטימָאק ַא -- .רעטרעוו-ךעטש -- .ןעמ

 ,ץנַארק פיליפ --- .םעדנָארַאב ףעזָאשזד -- .םייהנעּפָאק

 -מיס זנוא טימ ןעבָאה סָאװ ,ערעזנוא ןעסָאנענ עניטעט עֶלַא

 רעטיײברַא, ןעמָאנ ןרעטנוא טריזינַאגרָא ךיז ןעבָאה ,טריזיטַאּפ

 ."ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ גנוטייצ

 ןיא סע ןעכלעוו ןיא ,טעלפיל ַא ןעבירשענפיוא בָאה ךיא
 -נִא זיא רע ןוא ,גנוטייצ רעד ןופ קעווצ רעד ןערָאװעג טרעלקרע

 םהיא ןעבָאה רימ ,ןָאשיײאיסָאסַא רעד ןופ ןערָאװעג ןעמונעג

 יד ןופ ןענניטימ יד ףיוא זייוונעסאמ טלייטראפ ןוא טקורדענּפָא

 ,ןעגנולמאזראפ ערעדנַא ענעדישרַאפ ףיוא ןוא סנָאינוי עשידיא

 ,ךיא ןוא ץיוװַאקליח ,רעלימ ךילכעזטּפיוה ,זנוא ןופ עטסניטעט יד

 ןעריטינַא ,סעדער ןעטלַאה סנָאינוי יד רעביא ןעננַאנענמוא ןענייז

 ןערעייטשייב לָאז ןעמ .זַא ןעטעב ,ננוטייצ רעניטפנוקוצ רעד ראפ
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 ןעבָאה ערעדנַא רֶאֹּפ ַא ןוא יירד רימ .רהיא רַאפ דנָאפ ַא ֹוצ

 גנינוויא רעד ןופ ךיילנ .טנעװַא ןעדעי טניטפעשאב םעד טימ ךיז

 ַא ףיוא רעדָא ןענניטימ עניזָאד יד ףיוא ןעפיול ךיא געלפ ?הוקס

 .עטימָאק א ןופ ץנערעפנָאק

 -רַאנַא יד ןופ רענדער יד ןעגנַאגעגכָאנ ןענייז זנוא ךָאנ

 ,טרערעג ןעבָאה רימ ואוו ,גנולמַאזרַאפ רעדעי ףיוא .,ןעטסיכ

 ןעבָאה ייז .טרָאװ סָאד ןעמונעג זנוא ךָאנ ךיילנ ייז ןעבָאה

 ןוא ,ןעננורעלקרע עשיטַארקַאמעדילַאיצַאס ערעזנוא טריקַאטַא

 -ייצ ?עשיאייטרַאּפ , א ןעדנירג וצ שנואוו רעזנוא ךילכעזטּפױה

 ןעבָאה וצ ןַאלּפ רעייז רַאפ עציטש טרעדָאפעג ןעבָאה ייז .גנוט

 ןעײטרַאּפ עדייב ןופ ןערעוװ ןעבעגענסיורא לָאז סָאװ ,גנוטייצ ַא

 .ןעמַאזוצ

 ,ןאמוט םעד ןעבײרטוצרעדנַאנַאפ ןעוועג טכייפ טינ זיא סע

 יד ןיא טכארבעגניירא טָאה "שיאיײטרַאּפנוא, טרָאװ רעד סָאװ

 ? טייהיירפ-עדער : ן'הנעט געלפ  ךיא יװ קנעדעגנ ךיא .תוחומ

 רעבָא ןעמ טניימ םעד טימ .ךאז עגילייה ַא סָאד זיא ךילריטַאנ

 ,ןעגנוטייצ ערהיא ןעבענוצסיורא יירפ ןייז ףראד יײטרַאּפ עדעי זַא

 ערהיא ןעגידערּפ וצ ןוא ןעלעטשוצרָאפ יירפ ,ןעטפירש ,ןעלַאנרושז

 -רַאּפ עטצעזעגנעגעג ייווצ זַא ,טינ רעבָא טסייה סָאד ,ןעקנַאדעג

 ןייא ןעבעגסיורא ,קַאז ןייא ןיא ץעק ייווצ יװ ,ןעלָאז ןעייט

 ןיא טרעטשעג ןייז ייז ןופ עדעי לָאז םעד ךרוד ןוא ,גנוטייצ

 .טייהיירפ-עדער ןעגעג ןעוועג דָארג טלָאװ סָאד .עיצַאטינַא רחיא

 -עגסיוא רעצימיא גניטימ ןעסיוועג ַא ףיוא טָאה םעד ףיוא

 ;רימ וצ ןעירש

 גרַא ערעייא ןעמ טעװ רעמָאט ארומ טָאה רהיא ! ַאהַא,

 ,טכער טָאה רהיא זַא ,רעכיז טייז רהיא ביוא ! ןעּפאלקוצ ןעטנעמ

 םימ ןעמַאזוצ גנוטייצ .ַא ןעבעגסיורא ןעלעוו ןיילַא רהיא טפראד

 ."רענגעג ערעייא
 ןיא ןעטנעמונרַא ערעזנוא ןעּפַאלקוצ רענגעג יד ןעלָאז ---

 .טרעפטנעעג ךיא בָאח --- גנוטייצ רענעגייא רעייז

 ןייז ןעפרַאד רעטייברא יד !רעדנוזַאב קר !רעדנוזַאב ---

 .ןעירשעג רימ וצ ןעמ טָאה --- ,רעדנוזַאב טינ ,םענייאניא

 ,טגינייאראפ ןייז ייז ןעזומ סנָאיני יד ןיא !סיוועג ---
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 ןעמיטש ערעייז ןעבעג עֶלַא ןעפרַאד ייז .ךיוא שיטילָאּפ ןוא
 -רעטייברא ענענייא ערעייז ראפ ,ןעטַאדידנַאק עבלעזיד רַאפ
 .ןעטַאדידנַאק

 רעדינ !עלעטסעק-םיטש יד !ןעמיטש ! קיטילאּפ ,ַאהַא -- :
 !קיטילאּפ רעד טימ רעדינ !סטואוו יד טימ רעדינ ! רהיא טימ
 | ! עיצולָאװער עלַאיצַאס יד עבעל סע

 יד ןערידָאלּפַא ענינייא :;טלייטוצ טרעוװו לָאז רעד ןוא
 יד עבעל סע, :ןעיירש ערעדנַא ;?עיצולָאװער עגידלַאב,
 "! עיטַארקָאמעדילַאיצַאס

 ןענייז סע .םוטעמוא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סענעצס עכלעזַא
 ןעבָאה סע .ענידרעייפ ןעטַאבעד עלעמרָאפ ןעמוקעגרָאפ ךיוא
 .ןעגנוריסַאּפ עװַאקישט טלחעפעג טינ ךיוא

 -רא, רעד ןופ רעדילנטימ ,רימ ןעציז ,לעיּפשיײיב םוצ ,טָא
 סענזיב ַא ןערעזנוא ףיוא ,"ןָאשיײאיסָאססַא גנוטייצ רעטייב
 ַא ךיז טרעה גנולצולּפ .טירטס ןָאטגניװיר 129 ןיא ,גניטימ
 א ןיא ןוא ,ףיוא טנעפע "רעייטש-ריט , רעד  .ריט ןיא ּפַאלק
 טייל עננוי ייוצ :טכיראב א טימ קירוצ רע טמוק םורַא טונימ
 ,עטימָאק ַא סלַא ןעזָאלוצ ייז לָאז ןעמ ןערעדָאפ

 .ןאמרעשט רעד טנערפ -- ? ןעמעוו ןופ עטימָאק ַא ---

 פעכיימש א טימ טרעפטנע --- ,ייז ןעגָאז ,קלָאפ ןופ ---
 א ןענייז רימ, :ייז ןעגָאז ױזַא -- ,"רעייטש-ריט, רעד
 ,"קלָאפ ןופ עטימָאק

 -רַאנַא ייווצ ךיז ןעזייווַאב סע .ןעמוקניירא ייז טעב ןעמ
 ןערעלקרע סעדער ערעייז ןיא ,?הורטש ןוא ּפָארט : ןעטסיכ
 וצ ןַאלּפ רעזנוא ןענעג טכַארבעגפיוא ןזיא קלאפ סָאד ןַא ,ייז
 טרעדָאפ קלאפ סָאד זַא ;גננוטייצ עשיאייטרַאּפ ַא ןעבָאה
 קלָאפ סָאד ןַא ,לַאטיּפַאק ,אנוש םעניימעגלַא םעד ןענעג טייקנינייא
 טימ גנוטייצ ?עשיאייטראפנוא, ןַא ןעבענוצסיורַא זנוא טלהעפַאב
 .ןעמאזוצ ןעטסיכרַאנַא יד

 -ןײרַא םהיא ןיא ןיב ףיא ןוא ,ןעסקַאװעג זיא ףמַאק רעד
 טנעלפ טפָא רהעז .,רעפיט ןוא רעפיט ץלַא ןערָאװעג ןעגיוצעג
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 ןענייאראפ רעדָא סנָאיני עכילטע ןעכוזַאב וצ ןעמוקסיוא רימ
 ןעטסיכרַאנַא יד טימ ןעריטַאכעד םוטעמוא ןוא ,דנעווַא ןייא ןיא
 ךיא געלפ םוטעמוא .?עשיאייטראּפנוא, ערעדנַא םימ ןוא
 ןייז טעוװ רָאטקַאדער רעזנוא זַא ,טקַאפ םעד ןעזײטרעװדַא
 רעטייברא, רענָאדנָאל םעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,ץנַארק ּפיליפ
 םנה זַא ,ןערעלקרע דַארַאּפ סירג טימ געלפ ךיא ?דניירפ
 זיא ,גנוטייצ עשיאייטראּפנוא ןַא ןיא "דניירפ רעטייברא, רעד
 ןעטסילַאיצַאס זַא ,זנוא טימ ןענַאטשרַאפנייײא ץנַארק ּפיליפ רעבָא
 .ןהעג טינ ןעטסיכרַאנַא טימ ןעמאזוצ ןענעק

 יד ןוא ,םזיכרַאנַא םעד ןֹופ קזוח ןעכַאמ ןענעלפ רימ
 עלַאיצָאס יד ןעטלַאהרַאפ רימ זַא ,ןעיירש ןעגעלפ ןעטסיכרַאנַא
 "ןעשירעטעררַאּפ, רעזנוא ןעריקַאטַא ןענעלפ ייז .עיצולָאװער
 -לַאיצָאס יד עכלעוו ןיא ,ןעטנעמַאלרַאּפ יד ןוא ףמאק ןעשיטילָאּפ
 ,"טייקגינייא , ןערעדָאפ ןעגעלפ ייז .ךיז ןענילײטַאב ןעטַארקַאמעד
 ןעגידערּפ סָאװ ןעשנעמ טימ זַא ,ןערעפטנע ןענעלפ רימ ןוא
 ,ןהעג טינ ןעמַאזוצ רימ ןענעק ןיזנוא

 ןענייז רימ ןוא ,עיצולָאװער יד ןעטלַאהרַאּפ רימ דלַאביװ,
 רהיא טנעק ױזַא יו ָאט ,סאלק-רעטייברא םעד וצ רעטערראפ
 ,.סאּפש טימ ןעגערפ רימ ןענעלפ --- ? ןענינייאראפ זנוא טימ ךיז
 ,'טדער רהיא סָאװ טינ טניימ רהיא זַא ,רָאנ םזייוו סָאד

 ,רעטרעווףמיש ,רעטרעווךעטש ןעהילפ ןענעלפ סע

 יד .טנאה:רעביוא יד טַאהעג רימ ןעבָאה סנָאינוי יד ןיא
 רעדילנטימ ןעוועג ןענייז סנָאינוי יד ןופ רעהעטשרָאפ עטסגיטכיוו
 .ןָאשיײאיסָאססַא רעזנוא ןופ

 עלעיצעּפס רָאּפ ַא טלעטשעגנָא טָאה "ןָאשיײאיסָאססַא , יד
 ;טלעג ךָאנ סנָאינוי ענעדישראפ יד רעביא ןהעג וצ ןעשנעמ
 רעטנעגילעטניא ןַא טגיטפעשַאב םעד טימ ךיז טָאה ךילכעזטּפױה
 רהעז זנוא ראפ זיא רע .,םיײהנעּפָאק ןעמָאנ ן'טימ דיא רעשטייד
 עשידיא יד וצ זיולב ןעגנַאגעג טינ זיא רע םירָאװ ,ןעוועג גיטכיוו
 עשטייד יד יו יֹוזַא ןוא ,עשטייד יד ֹוצ ךיוא רָאנ ,סנָאינוי
 רע ןיא ,שיטסילַאיצַאס ןעועג עלַא טעמכ ןַאד ןענייז סנָאינוי
 טימ .ןעגנַאגעגקעװַא טינ ןענידייל טימ ייז ןופ םענייק ןופ
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 ,ןַאמסוז ,רערושזערט רעזנוא ןהענ טנעלפ ןעמאזוצ ןע'םייהנעּפאק
 ביוא .,ןָאשיײאיסָאססַא רעד ןופ דילגטימ רעדנַא ןַא סעּפע רעדָא

 -נעמַאוצ טרא ןעזיד ףיוא ןעמ טָאה ,טינ תועט ןייק בָאה ךיא

 ,רַאלָאד טרעדנוה טכַא רעביא ןופ עמוס ַא טלעטשעג

 זיא סע .,טיפענעב רעטַאעט ַא ןעמונעג ךיוא ןעבָאה רימ
 ןעפיוקרַאפ רעּפעש יד רעביא ןהענ וצ ןערָאװעג ןעסָאלשַאב

 / יד זַא ,גנַאלרַאפ ַא טקירדעגסיוא ןעבָאה ןעסָאנעג יד .סטעקיט
 עטריזינַאנרָא יד ןופ זיירק ןעננע םעד ןיא .,ןָאט ךיא לָאז טייברא

 ןיב דייס-טסיא רעד ןופ סעיצאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס עשידיא
 ייב רעבָא ;ניטעט ןעוועג טינ רהָאי רעיפ-יירד עטצעל יד ךיא

 ,טנַאקַאב טוג ןעװעג ךיא ןיב ןעפַאמ עשידיא עטיירב יד

 ןעטעבעג בָאה ךיא ןוא ,נאלשרָאפ םעד ןעמונעגנָא בָאה ךיא

 ךיז טָאה םעד ףיוא .רעטײלגַאב ַא ןעבענוצ רימ לָאז ןעמ זַא

 ַא ןעוועג ךָאנ ןַאד זיא רעכלעוו ,סעדנָארַאב ףעזָאשזד ןעפורענסיוא
 גינייו רהעז ןעווענ ךָאנ זיא ןוא אקירעמַא ןיא טייצ עצרוק
 ייב טייבראעג ןַאד טָאה רע .גנונעװַאב רעד ןיא טנַאקַאב

 .(עכלעזַא סעקזולב עטקירטשעג) "סיזריושזד,

 וצ טנעהַאנ ,םירוּפ רַאפ טייצ עצרוק ַא ןעוועג זיא סָאד
 ;ןעגנַאנוצ זיא רע ןוא יינש א ןעננַאגענ זיא רעהירפ .גנילהירפ

 ןעוועג זיא סעדנַארַאב .גיטָאלב ,סָאנ ןעוועג ןענייז ןעסַאג יד

 ןערענָאיצולָאװער םעד ןענעוו ףירנַאב ןייז ןוא ,ןערהאפרענוא ,גנוי

 ,רעּפעש יד ןיא .ןעמרָאפ ערַאברעדנָאז ןעמוקַאב טפָא טָאה ףמַאק
 וצ ןעטסעמרַאפ ךיז רע טנעלפ ,ןעמוקעגניירַא ןענייז רימ ואוו

 ןייא ןיא ןוא ,ךיש עסַאנ ענייז טימ סטעקעשזד יד רעביא ןעטערט

 רימ וצ רע טָאה ייברעד .,ןָאטעג ױזַא ךילקריוו רע טָאה ץַאלּפ
 רע ביוא זַא ,טרעלקרע םהיא בָאה ךיא ןעקנואוועגוצ ךילחערפ
 רימ טָאה רע ןיילַא ןהענ ךיא ?לעװ ,ןעּפַאטס טינ טעװ
 סטעקעשזד יד זַא ,רעטכעלעג ןעשרעדניק ַא טימ טרעפטנעעג
 רעבירעד זַא ןוא ,?אטיּפַאק ןופ םוטנענייא סָאד ןענייז קער יד טימ

 ןעמונעג םהיא בָאה ךיא .ייז ףיוא ןעטערט וצ הוצמ ַא זיא
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 ןענואוועג בָאה ךיא ןוא ,עיצולָאװער טסייה סָאד טינ זַא ,ןעזייוװַאב
 .עטַאבעד יד

 זנוא טנאזטנע טעסָאב יד ךיז ןעבָאה רעּפעש עגינייא ןיא

 סָאד .ןעמהאנסיוא ןעװעג ןענייז סָאד רעבָא .ןעזָאלוצניירא

 יד ןופ עלימפ ,זנוא וצ ךילמעה ןעטלַאהרַאפ ךיז ייז ןעבָאה בור

 .ננונעוַאב רעזנוא טימ טנַאקַאב ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז רעטייברא

 ןעבָאה ייז ןוא ,טנַאָקַאב ןעוועג ָאי ןיא לָאצ עשביה א רעבָא
 ןוא זנוא ייב סטעקיט טפיוקעג ,דיירפ טימ ןעמונעגפיוא זנוא

 ,דנָאפ רעזנוא ראפ סנָאשקעלָאק ןעכַאמ וצ טנָאזענוצ

 רימ ןעו .ּפַאש וצ ּפַאש ןופ ןעננאנעג רימ ןענייז ױזַא

 "עגַאב רימ ןעבָאה ,טירטס ןָאטנילק ךרוד ןעננאגענכרוד ןענייז

 ַא ןֹופ ןַאס א טיס ןעמאזוצ ,ןע'נייטשנייו דרַאנרעב טנענ
 ,ןרעטלוש עטיירב טימ ,םענעסקַאװעג-ןחעש ַא ,ןעלופ ַא ,22 רהָאי

 .סעצנַָאװ עדנַאלב-לעקנוד ןוא םינּפ ןעטנוזענ ןעסיורג ַא טימ

 ,ץנַארק פיליפ טסַאג רעזנוא זיא סָאד זַא ןענַאטשראפ בָאה ךיא

 ךיא ןוא ,ףיש ןייז ןעמוקנָא טפרַאדעג טָאה נָאט םענעי םורָאװ

 .ןעמענּפָא םהיא ןעננַאנעג ןיא ןייטשנייו זא ,טסואוועג בָאה
 רימ ןוא ,ןעטונימ עגינייא ףיוא טלעטשענּפָא ךיז ןעבָאה רימ

 ךיז רימ ןעבָאה גאטימכאנ רעטעּפש  .ןערָאװעג טנַאקַאב ןענייז

 .ןעמַאזוצ ןעדנוטש רֶאּפ א טכארברַאפ ןוא ןהעזענ רעדיוו

 רע .שנעמ רעמענעגנא רהעז ,רעכאפנייא ןַא ןעוועג זיא רע

 לעכיימש ןייז .,טייקכילדניירפ טימ טדערעג ןעמעלַא טימ טָאה

 ןעו ,דנעהיצוצ ןעוועג זיא טייקכילחערפ ןייז טּפיוהרעביא ןוא
 ףיטש ַא טפָא רע טנעלפ ,ןערָאװעג טנַאקַאב רעטנהענ ןענייז רימ

 ןעטנעמָאמ עכילהערפ ענייז ןיא .לענניא רעניטסול ַא יװ ןָאט

 .((*"םכח עלעקנַאי, סלַא ןעדייר לָאמַא ךיז ןענעו רע טנעלפ

 ןעמָאנ ס'רעטומ ןייז .בקעי ןעװועג זיא ןעמָאנ רעשידיא ןיוז (*
 ביל ךיוא רע טגעלפ ןָאט ןעגיסַאּטש א ןיא ןוא ,עזוור עלייב ןעוועג זוא

 ןעפור םהיא טגעלּפ ןעמ יװ ,"סעזוור עלייב לעקנַאי , ןעפור וצ ךיז ןעבָאה
 .ןערהָאי-רדח ענווז ןיא
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 טדערעג טינ ?ָאמנייס רע טָאה רעבָא ךערּפשענ ןעטסנרע ןא ןיא

 ,"ךיא , ןייז טקורענ טינ ,טמהירַאב טינ ךיז לָאמנייק ,ךיז ןענעוו
 : .ןעטנעמילּפמָאק ןייקס טכוזעג טינ

 ,רימ ראפ רעטלע רֶהֶאי רָאּפ ַא טימ רָאנ ןעוועג זיא רע
 רעבירעד ; ןערהָאי עניימ יו רעגניא ןעהעזעגנסיוא בָאה ךיא רעבָא

 .'תמא ןיא יו רעסערג ןייז וצ טניישעג דישרעטנוא רעד טָאה
 ןענייז זנוא ייב .שיסור ןעדייר רעמיא רימ ןעגעלפ ךיז ןעשיווצ

 רעבָא ;ןעננוהיצַאב עטסמירַאװ יד ןערָאװעג טלעקיווטנע לענש
 ,ןערעוו ןעבעגעגסױרַא ףרַאד גנוטייצ יד ױזַא יו ענַארפ רעד ןיא
 בָאה ךיא ןעוו לָאמ סעדעי .םוהת ַא ןעוועג זנוא ןעשיווצ זיא
 טרעהעגסיוא ךימ רע טָאה ,גנוניימ ןיימ טגיילעגרָאפ םהיא ראפ

 ןינע ןַא ןענעװ ןעדייר טלָאװ ךיא יו ױזַא רעבָא ,ךילדניירפ
 רע טָאה רשפא .טינ סערעטניא ןייק טָאה רע ןעכלעוו ןיא

 .ןעטפעשעג ענייז ןיא ךיז שימ ךיא סָאװ ןעדייל טלָאװעג טינ

 .ס

 יד ןעגעוו לעקיטרַא ןַא --- ."הרדס יד, --- .ןעגנומיירגוצ
 .אקירפא ןופ עדליוו

 / ןעכָאװ רֶאּפ ַא ןיא ןעמוקסורַא טפרַאדַאב טָאה גנוטייצ יד
 .םירוּפ ןופ ךָאו רעד ןיא ,םורַא

 ןוא ן'ץיווָאקליה ,ן'רעללימ טימ ןעכערּפשעג עניימ ןיא
 א טנַאזענסיױרא ,ןעכַאז ערעדנַא ןעשיווצ ,ךיא בָאה ן'ץנַארק
 ןעלעיצעּפס ַא ןעבָאה זומ "גנוטייצ רעטייברא, יד זַא ,גנוניימ
 ןעשידיאטכע ןַא ןעבָאה לָאז סָאװ ַאזַא ,ןָאטעילעפ טרָאס
 טימ טנאקאב נינייו ןעוועגנ ןענייז ייז יוו יױזַא  ,רעטקַארַאכ
 ןייק ייז ףיוא ננוקרעמַאב ןיימ טָאה ,טסייג ןעשידיא םעד
 וצ טרעהענפיוא טינ רעבָא בָאה ךיא .,טכַאמעג טינ קורדנייא
 ןעדנעגלָאפ םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןזיב ,םעד ןענעו ןעטכַארט
 ןעשיטסירָאמוה ַא ןעטלַאהטנע ףרַאד ןָאטעילעפ רעד ; קנַאדעג
 -טנעכעוו ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןענארפ-סעגַאט ןענעוו סעומש
 ןופ הרדס רעד רעביא ט'נשרד דינמ ַא יװ ױזַא ,חשרד רעכיל
 ןעכילדניירפ א ןעפורעגסיױרַא טלָאװ אפוג עמרָאפ יד ,ךָאװ רעד
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 טייקמאזקרעמפיוא ןעניוצענ טלָאװ יז ןוא ,לעכיימש ןעשידיא
 זַא ,ןעניז ןיא ןעלַאפעננייא רימ זיא ,ָאזלַא .ננוטייצ רעד וצ

 ךיז טָאה וצרעד ."הרדס יד, ןעסייה עקַאט לָאז ןָאטעילעפ רעד

 ."דיגמ , ןייז לָאז טפירשרעטנוא רעד זַא טסַאּפעג ךיוא ןיוש
 ןעמָאנ רעד ןערָאװעג ןערָאבעג ךימ ייב ןזיא טרַא ןעזיד ףיוא
 ."דינמ רעקשירַאטעלַארּפ,

 ךיא .,ןָאטעילעפ ַאזַא ןעביירש ןעמונעג ךיילג ךיז בָאה ךיא

 ןעניישרע טעוװ סע ןעוו ,ךָאו רעד ןיא זַא ,טנעכערעגסיוא בָאה
 ;"אשת יכ, ןהענ טעוװ (םירוּפ ןופ ךָאו יד) רעמונ רעטשרע רעזנוא

 ןוא "אשת יכ , הרדס יד טשימענפיוא ,שמוח ַא ןעמונעג ךיא בָאה
 . רהיא ףיוא "השרד , ערענָאיצולָאװער ַא ןעבירשעגנָא

 רע זיא ,ן'ץיווָאקליה רַאפ ןעזעלעגרָאפ סָאד בָאה ךיא ןעוו
 בָאה ךיא סָאװ ןענַאטשרַאפ רע טָאה טציא ,טקיצטנע ןעוועג
 ךָאד רע טָאה ,ןעװעג זיא רע דיא גינעוו יו ןוא ,טניימעג
 ןענעק ןענַאטעילעפ עכלעזַא סָאװ ,גנוטיידַאב יד טצַאשענּפָא
 ץרעללימ ןוא ןץנארק .ערעזנוא יו גנוטייצ ַאזַא רַאפ ןעבָאה

 .ןערָאװעג ןעלעפעג קרַאטש ךיוא הרדס יד זיא

 ןיא ןעלאפעננייא ריס זיא סָאװ ,קנאדענ רעיינ רעדעי
 ןעניוצענניירא רעפיט ץלַא ךימ טָאה ,גנוטייצ רעד וצ גוצַאב
 וצ ןעבעגעגרעביא ךיז בָאה ךיא .ננומהענרעטנוא רעד ןיא
 ןענעװ טעמכ בָאה ךיא .עיגרענע רעטסערג רעד טימ רהיא
 ,ןעקנעד טנעקעג טינ ךַאז רעדנַא ןייק

 ענעי ןיא ךיא בָאה ?טיעקָאװדע סנעמקריָאװ, םעד ןיא
 -רע עכילרחיפסיוא ןַא --- ?עקיטרַא ןייא ןעבירשעג רָאנ נעט
 רעזנוא ןוא "גנוטייצ רעטייברא , רעדנעמוק רעד ןענעוו גנורעלק
 ןעטעבענ ךימ טָאה רָאטקַאדער רעד ,ןעטסיכרַאנַא יד טימ ףמַאק
 רעבָא סָאד בָאה ךיא .רעהירפ יו טּפָא ױזַא ןעגילייטַאב וצ ךיז
 .ןעבירשעג טינ ךיוא ךיא בָאה "ןָאס= רעד ראפ .טניילענּפָא

 טּפױה ןיימ ןעװעג טציא ןיא ננוטייצ רעטייברא , יד
 ןופ לַאװק ַא ןעװעג רימ ייב ןיא יירערהעל יד .סערעטניא

 ןעבעגעגּפָא ךיא בָאה טונימ עיירפ עדעי רעבָא .,ןעלטימ-סנעבעל
 .ננוטייצ רעיינ רעד ראפ ןעגנוטיירנוצ ןוא עיצַאטינַא רעד וצ
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 ,ןענָאז ךיא ןעק ,רעטעּפש רֶהָאי ניסיירד ןוא עכילטע טימ ,טציא
 ןיא ןעגנורעטסייגַאב עטסכעה יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד זַא
 | .ןעבעל ןיימ

 ןענעוו ,גנולײטּפא עגיצנייא יד ןעוועג טינ זיא "הרדפ , יד

 .טכארטעגרעביא ןוא טכארטעג בָאה ךיא רעכלעוו

 ךיא בָאה ךָאד ןוא ,רָאטקַאדער רעד ןעוועג טינ ןיב ךיא
 ױזַא יװ ןעלטימ ענעדישראפ ןעגעו טרעלקעג טכַאנ ןוא גָאט
 ,רעטנַאסערעטניא סָאװ ,רענידעבעל סָאװ גנוטייצ יד ןעכַאמ וצ
 .נלָאפרע ןע'תמא ןא ןעבָאה וצ טייקכילנעמ יד רהיא ןעבעג וצ

 רענעלּפ עניימ ןופ עליפ וצ ךיז טָאה ,רָאטקַאדער רעד ,ץנַארק

 טינ רימ טָאה סָאד רעבָא ; ךילפעה רָאנ ןעטלאהרַאפ ץְלַא

 ַא טנערבוצ רהעמ ךָאנ רימ ןיא טָאה סע : טרהעקרַאפ .טלהיקענּפָא

 ךיא .טכער בָאה ךיא זַא ,ןעזייװַאב וצ שנואוו ַא ,טסול-ףמַאק

 -ַאס ענעבירשעג-טכייל רעבָא ,עטסנרע ןענעו טרעלקעג בָאה
 ןעלקיטרַא עכילטפַאשנעסיוו ערעלוּפָאּפ ,ןעלקיטרַא עשיטסילַאיצ
 ןוא ךילדנעטשראפ ןייז ןעלָאז סָאװ ,"סרושטיפ , ערעדנַא ןוא

 טינ ןעבָאה ייז .ןעסַאמ רעטייברא ערעזנוא ראפ דנעהיצוצ
 עליפ ןוא טפארקיסננודליבנייא רעבָא ןעבָאה ייז ,גנודליב ןייק

 -רַאֿפ ןוא ןעסיוו וצ טשרוד ַא ןעבָאה ןוא ניהעפ ןענייז ייז ןופ
 ַאזַא ייב ןעניז ןיא ןעבָאה ןעמ ןומ ץלַא סָאד .ןהעטש

 ףרַאד ןעמ -- טכַארטעג ךיז ךיא בָאה --- ערעזנוא יונ גנוטייצ
 -נעסיו ן'טימ ןעכַאמ טנַאקַאב ייז ףרַאד ןעמ .ןענרעל ייז

 טנַאקַאב ךיוא רעבָא ייז ףרַאד ןעמ ;םזילַאיצַאס ןעכילטפַאש

 -נעסיוו ענעקורט רעבָא .ןעטפַאשנעסיוו עניימענלַא טימ ןעבַאמ

 "ליפ ערעטיב , יד ,ןעבענ טינ רעזעל עכלעזַא ןעמ ןעק טּפַאש

 ,ןעלקיטרַא ןעבענ ייז ףרַאד ןעמ .רעקוצ טימ ןערעוו טקעדַאב זומ
 ,השעמ עדנענַאּפש ַא יװ טנַאסערעטניא ןייז ייז ןעלָאז עכלעוו
 ,טפאשנעסיוו ?עסיבַא טימ ןעכַאמ טנַאקַאב ייז ןעלָאז עכלעוו ןוא

 ענעי ןיא זַא ,ןעקניידעג ףרַאד ןעמ) טלעוו רעד טימ םתס רעדָא
 רענינייוו ךָאנ ןעוועג ןעסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ןענייז ןערהָאי

 .(טנייה יוװ ,רענינייו ךס ַא ,טלעקיווטנע
 עכלעזַא רַאֿפ ?אירעטאמ ןעכוז ֹוצ ןעביוהעגנָא בָאה ךיא

 ַא ןעמונעג ,ירערבייל רָאטסַא ןיא קעװַא ןיב ךיא  .ןעלקיטרַא
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 "יירשאב-עזייר ,רעכיב עכילטפאשנעסיוו-רעלוּפָאּפ גרַאב ןעצנאג

 -ענ בָאה ךיא .קרעוו ענעבירשעגירעלוּפָאּפ ערעדנַא ןוא ןעגנוב

 ךיוא בָאה ךיא .ןעציטָאנ טכַאמעג ןוא טנעיילעג ,טרעטעלב

 .ןעלאנרושז עכילטע ןופ ןערעמונ עטצעל יד טקוקעגכרוד

 -רושז רענַאקירעמַא עסיורג יד ןופ םענייא ןיא זיא ןַאד דָארג

 ,גנורעדליש ַא טקורדענּפָא ןעוועג ("ןיזעגעמ ס'רענבירקס ,,) ןעלַאנ
 לעקיטרַא רעד .,קעווצ ןיימ וצ טסַאּפענ טקנוּפ ךיז טָאה עכלעוו
 ,ילנעטס רעשרָאפ ןוא רעדנעזייר ןעטמהירַאב םעד ןופ ןעוועג זיא

 עדליוו יד ןיא טקישעגקעװַא טָאה "דלָארעה קרָאי וינ, רעד ןעמעוו
 ןעטרָאד .רעדנעזייר םענערָאלרַאפ ַא ןעכוז ,אקירפַא ןופ ןעדנעגעג
 ןעדליוו ןעסיוועג ַא ייב בוט-םוי רעניטולב ַא ןעבירשַאב ןעוועג זיא

 -אב בוט-םוי םעד ןופ עינָאמערעצ-טּפוה יד .אקירפא ןיא טבש

 .טכענק ַא טעליוק ןעמ סָאװ םעד ןיא טהעטש

 -נבבעג א דרע רעד ףיוא סיוא ןעמ טהיצ ןעכילקילגנוא םעד

 זיא סָאװ ,ןעקָאלפ ַא וצ וצ ןעמ טדניב סיפ ענייז ןוא ,םענעד

 לעסיב ַא ,טייז רערעדנַא רעד ןופ .דרע רעד ןיא ןענָאלשענניירא

 ,םיוב ַא ןופ נייווצ א ןיירא ןעמ טנָאלש ,ּפָאק ןייז ןופ רעטייוו

 טדניב ןעמ ןוא ּפָאק ס'טכענק םעד וצ וצ ןעמ טניוב גייווצ םעד

 םעד ןופ ּפָאק יד טהיצ נייווצ רעד .נייווצ נערב םוצ וצ רָאה ענייז

 ןָא ךיז טננַאפ ןאד .,ןעניוצעגסיוא זלַאה ןייז זיא םעד ךרוד ןוא ןברק

 .עינָאמערעצ יד

 ,ןירעדעפ ןופ ןיורק ַא ךיז ףיוא טנָארט רעכלעוו ,טחוש ַא } 
 ןוא טגנירּפש רע .טנַאה ןיא ףלח ןעפרַאש ןערעוש א טלַאה

 רע .ןברק ןעטעקַאנ םעד רעביא ףלח ן'טימ נידנעכָאפ טצנַאט
 דלודעגנוא טימ טרַאװ רע .ךַאפ ןייז ןיא קנילפ ןוא טינענ ןזיא

 רעדנעשטשילב ןייז ןוא ץנעט ענייז ,טנעמָאמ ןעסיורג םעד ףיוא

 ,גנורעטסיינַאב עניטשרוד-טולב ַא ףיוא םלוע םעד ןיא טקעוו ףלח

 -ילקילגנוא םעד רעביא ףלח םעד טימ ךַאמ ַא טחוש רעד טינ ךילדנע

 -יובענוצ רעד ,רעביא רהיא רע טקַאה ץעז ןייא טימ ןוא זלַאה ס'ןעכ

 ,ּפָאק רענעטינשענּפָא רעד טימ ןעמַאזוצ ּפֶא טגנירּפש גייווצ רענעג

 ןוא ןעטפול רעד ןיא טרעדיילשענפיורַא ּפָאק יד טרעוו טעּפמיא ןופ

 טיג םלוע רעניד'בוט-םוי רעד ,ןַאטנָאפ ַא ןופ יו טצירּפש טולב

 ןוא ףַאלענ א טרעו סע עגיניזנהאוו עסַאמ ַא יו ףרָאוװ ַא ךיז
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 .טולב .יד טקעל'מ ,שיילפ ךעלקיטש טּפָאכ'מ ,שינעּפַאכ א
 .הדועס יד ןָא ךיז טגנַאפ ךָאנרעד

 רעזעל ערעזנוא טעוװו עטכישעג עזיד זַא ,טלהיפעג בָאה ךיא
 גנאפנָא רעטונ ַא ןייז טעוו יז זַא ןוא ןעריסערעטניארַאפ קרַאטש
 ,רעקלעפ עדליוו ןופ ןעבעל םעד טימ ןעכַאמ וצ טנַאקַאב ייז

 .ןעביײרשַאב וצ ענעצס יד ןעמונעג ךיילג ךיז בָאה ךיא

 ףראד ,שידיא טביירש ןעמ ןעוו זַא ,ןעווענ רעמיא זיא ?ללכ ןיימ
 -ענ עכלעוו ,ןעקורדסיוא ןוא רעטרעוו ענעי עלַא ןעדיימסיוא ןעמ
 -ידיא עכילנהעוועג יד עכלעוו רעבָא ,ןעכיורבעג ןעשנעמ עטעדליב

 ןעהעטשרַאפ---ןעגנַאגעג טינ לוקס ןיא ןענייז סָאװ יד---רעזעל עש
 יד יו ,שידיא ןעטסכאפנייא םעד ףיוא ןעביירש ףרַאד ןעמ .טינ

 ןעזיד ףױא ןוא .ןהנעט גידנעטש ךיא געלפ -- ,טדער עסַאמ
 ןעגיטולב םעד ןעגעוו ?עקיטרַא םעד ןעבירשענפיוא ךיא בָאה טרא
 .בוט-םוי

 יד ןעזיוועג םהיא ךיא בָאה ,ןערָאװעג גיטראפ זיא רע ןעוו

 ךיילג ןעבָאה ץיװַאקליה ןוא רעללימ ,ןעסָאנעג עטנַאמרעד יירד

 ,ףָאטש-עזעל טרָאס אזא ןעבָאה וצ זיא סע גיטכיוו יו ןהעזעגנייַא

 רימ טָאה רע ןוא טקירדעגסיוא טינ גנוניימ ןייק טָאה רעבָא ץנַארק
 .טרהעקענמוא ?עקיטרַא םעד

 טינ סָאד בָאה ךיא .טרענרעעג רהעז ךימ טָאה עטכישעג יד

 ןעסָאלשאב רעבָא ךיא בָאה ןעצרַאה ןיא ךיז ייב .ןעזיװעגנסױרַא

 סע .ןייז וצ טינ "גנוטייצ רעטייברא,, רעד ןיא רעטייברַאטימ ןייפ
 ץנַארק סָאװרַאפ טמיטשאב ןענָאז וצ ןעוועג ךילנעמנוא רימ זיא

 ןופ טינ טלַאה רע לייוו יצ --- לעקיטרא םעד טינ רימ ייב טמהענ

 -+ א םהענ ךיא סָאװ טינ טלהעפענ םהיא ?ייוו יצ ,םהיא

 .ןעכאזרוא עדייב בילוצ רשפא ,ננוטייצ רעד ןיא ?ייטנא ןעגיטעט
 טהעטשראפ ץנארק :טנייצרעביא ןעוועג ךיא ןיב ךַאז ןייא ןיא
 רעד ראפ ןעבָאה ןעק לעקיטרַא ַאזַא גנוטיידַאב א רַאפ סָאװ טינ

 טסילַאנרושז ןייק טםינ טולָאסבא ןזיא רע ."גנוטייצ רעטײברַא;
 ,טייברא ןיימ הריבע ןַא זיא סע ןוא

 ץנַארק סָאװרַאפ ןעסָארדרַאפ טָאה ן'ץיווָאקליה ןוא ן'רעללימ
 ןענַאטשראפ ןעבָאה ייז ןוא ,לעקיטרַא םעד טינ רימ ייב טמהענ
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 .ןעגיהורַאב וצ טכוזעג רימ ןעבָאה ייז ,םעד ןענעוו ?היפ ךיא יו

 וצ טנעהָאנ ןוא ךילדניירפ טסכעה ןעבילבעגנ זיא ,רעדיוו ,ץנַארק

 ןעוו ןוא .ןעמוקעגרָאפ טינראנ טלָאװ זנוא ןעשיווצ יוו ױזַא ,רימ

 רע טָאה ,ןעננוהיצַאב עכלעזַא ןיא ןעוועגנ םענייא טימ זיא ץנַארק

 ןעלהיפענ עניימ ךיא בָאה ָאזלַא .םזיטעננַאמ ךס א טאחעג ךיז ןיא

 -רךָאפ ןיב ןוא ןענרָאבראפ רעטייוו ןעמעלא ייז ןופ סולשַאב ןוא

 .ןעגנוטיירגוצ יד טימ ןעגנאנעגנָא גיםיול

 ןופ גנוניישרע רעד וצ ןעמוקעג ןענייז רימ רעטנהענ סָאװ
 ךיז ץיווָאקליה ןוא רעללימ טָאה רהעמ ץלַא ,רעמונ ןעטשרע םעד

 ןעבָאה ייז ןוא ,עניטכיר ןענייז ןעגנוניימ עניימ זא ,טגייצרעביא
 ןעראוועג ןענייז ןעננוהיצַאב ערעזנוא ,טציטשעג רהעמ ץְלַא רימ

 ןיק טעװ ץנַארק זַא גנונייצרעביא ןיימ ץָארט ןוא ,רעננע ץלַא

 ,ןעעריא עשיטסילַאנרושז עניימ טימ ןענַאטשראפנייַא ןייז טינ לָאמ
 -רעטנוא רעד ןופ זייווכעלסיב סולשַאב ןעטסעפ ןיימ ץָארט ןוא
 ןעניוצעגניירא רהיא ןיא ךיא ןיב ,ןערעטייוורעד וצ ךיז גנומהענ

 ,רהעמ ןוא רהעמ ץְלַא ןערָאװעג

 ייווצ ןעננודעגנ רימ ןעבָאה סיפָא םעד ןוא עיצקאדער רעד ראפ

 יירעקורד יד .ּפוטס ן'פיוא ,טירטס ירנעה 51 רעמונ ןיא ,ןערעמיצ

 סיפָא-סענזיב םעד טימ עיצקאדער יד ןוא וצ-דראי-םוצ ןעוועג זיא

 עכילנהעוועג ץנאנ ייוצ ןעוועג ןענייז סָאד ,טירטס רעד וצ

 סיורג יו ןעלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןעק םעד ןופ .ןעדעמיצ-סגנוניואוו

 ןענייז יירעקורד רעד ןיא .טפעשענ רעצנאנ רעד ןעוועג זיא סע

 טָאה ןענישאמ-ץעז ןייק ןופ) טפירש סנעטסַאק עכילטע ןענַאטשעג

 ןעכַאלפ ןעסיורג א טימ שיט א ןוא (טסואווענ טינ ןאד ךָאנ ןעמ

 (ןעסייהעג רע טָאה ןָאסנעזַאר) ןַאמרָאפ רעד ןעכלעוו ףיוא ,ןייטש
 .םעשזדייּפ יד ןעלעטשנעמאזוצ טנעלפ

 סירָאמ ןעראוועג דעטקעלע זיא רעשזדענעמיסענזיב סלַא

 זיא ,לעכיימש א טימ ןיילַא טציא טלהעצרעד רע יו .ץיװָאקליה

 ראפ םירָאװו .ענעשעקד-םיזוב ןייז ןיא ןעוועג "סיפָא , רעצנַאג ןייז

 -ץיטָאנ רעכילנהעװעגנ א נונעג ןעוועג זיא יירעטלאהכוב רעד

 ראלָאד ןעביז ןעוועג זיא רָאטקאדער םעד ןופ טלאהעג רעד .לעכיב
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 ןעוועג ןיא סע ,רַאלָאד ףניפ --- רעשזדענעמ םעד ןופ ןוא ךָאװ ַא

 ךיז טָאה רעכלעוו ,"רָאטידעּפסקע, ןַא ,רעטלעטשעגנָא רעטירד ַא

 סדנעטס יד ףיוא ןעננוטייצ יד ןעקישרעדנַאנַאפ טימ טניטפעשַאב

 ןייטשנייוו דרַאנרעב ןעמונראפ טָאה טמַא ןעזיד .טסָאּפ רעד וצ ןוא

 עשיריא עטנינייאראפ , יד ןופ רעטערקעס רעגידסלָאמאד רעד)
 ןענייז רעצעזטפירש יירד ןוא יירד עזיד .("ןעטפאשקרעוועג

 רעדעי טָאה רעטייוו ,עטלעטשעננא עטלהַאצאב עניצנייא יד ןעווענ

 | ,טלהָאצעג ןהָא ןעק רע סָאװ ןָאט וצ טיירטעג

 ןעבָאה ,גנוטייצ יד ןעצעז וצ ןעביוהעננא טָאה ןעמ ןעוו
 יד ןיא טייברא רעייז ןופ טּפַאטסענ ןעסָאנעג ערעזנוא ןופ עליפ

 .טירטס ירנעה 91 ןיא ןענעלעג ייז ןענייז געט ענעצנאג ןוא רעּפעש
 טימ ןוא באטשכוב םענעיילב ןעדעי טּפַאטענרעביא ןעבָאה ייז
 ןוא רָאטקאדער רעד ,רעצעז יד יו טקוקעג טייקגירעניינ רעמורפ

 .ןעטייברא ,רעפלעהטימ ענייז ,רימ

 "ןנוטייצ רעטייברא , רעטרעוו יד --- גנוטייצ רעד ןופ ּפָאק יד
 רעכילטסירק רעטנַאמרעד ןעביוא רעד טכאמעג זנוא רַאפ טָאה ---

 ןיא רע .וָאקינשעלַאטס ,רענָאיצולָאװער רעשיסור רעד ,עסָאנעג

 סלא טיײברַאעג רע טָאה רעהירפ ,רענכייצ רעלופטנַאלַאט ַא ןעוועג

 ינענראק טיובעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעטקעטיכרא יד ייב טנעטסיסַא
 רעטייבראג טפירשרעביא יד םכארבענ טָאה רע ןעוו .לָאה

 ןיימ טל .ךיא טינ רעבָא .ןעלָאװקענ עלַא ןעבָאה ,"גנוטייצ

 בָאה ךיא ."רַאד, ֹוצ ןעווענ ןעבַאטשכוב יד ןענייז ,קאמשעג

 -ליה .רעטקַארַאכ ןעשידיא ןייק טינ ןעבָאה ייז זא ,טע'הנעט'עג

 ַאֹוא ןופ ןעבעל םעד ךיז םהענ ךיא סָאװ טכאלעג טָאה ץיווָאק

 בָאה ךיא ןוא .ןעהור טנעקעג טינ רעבָא בָאה ךיא .,טייקניניילק

 ןעכָאװ עכילטע טימ רָאנ ,ךיילג טינ ;טרהיפעגסיוא עקַאט
 ,רעטעּפש

 ןופ גנוטייצ א רַאפ ןערָאװעג טכאמענ ןענייז ןעננוטיירנוצ יד

 ןייז ןענעכערסיוא ןעמונעג טָאה ץנארק ןעוו .סעשזדייּפ ריפ
 ןעבָאה ךָאנ ףרַאד ןעמ זא ,ןהעזענמורא ךיז רע טָאה ,לאירעטַאמ

 לעקיטרא ןיימ ןָא טנַאמרעד ךיז רע טָאה ןַאד .סמולָאק רֶאּפ ַא

 םעד ןעטעבעג רימ ייב טָאה רע ןוא ,אקירפַא ןופ עדליוו יד ןעגעוו
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 ןייז טרעדנעעג גנילצולּפ טָאה רע ?ייוו טינ --- טּפירקסונַאמ
 טלהעפעג טָאה םהיא ?ייוו ךאפנייא רָאנ ,םהיא ןעגעוו גנוניימ
 ,סמולָאק יירד רעדָא ייווצ רַאפ ףָאטש

 ןוא ךיז ייב טינ םהיא בָאה ךיא זַא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא
 ןוא רעלימ רעבָא .םהיא ךָאנ םייהַא ןהענ וצ ךיז ?יופ ךיא זַא

 ןעטונימ עגינייא ךָאנ ןוא ,ןענַאטשעגוצ רימ וצ ןענייז ץיװַאקליה
 -ונַאמ םעד טכארבעג ןוא קעװַא ךיא ןיב ,ןעריטנעמוגרַא ןופ
 | ,טּפירקס

 םוצ ץאז םעד ?ןעכָארבענ , טָאה ןעמ ןעוו ,דנעווַא םעד ןיא

 יד טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה ןעמ ןעוו ,טסייה סָאד) רעמונ ןעטשרע

 ייוצ יד .דירַאי ַא ןעווענ טירטס ירנעה 281 ןיא זיא ,(םעשזדייּפ

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןעסָאנעג טימ לופ ןעוועג ןענייז ןערעמיצ
 .ייב ,יבייב עטעטראוורעדננַאל יד ןערָאבעג טרעוו סע יוװ ןהעז

 רעד ןָאסנעזָאר טייבראעג טָאה ןייטש ןעכַאלפ ןעסיורנ םעד

 ןעזיוועגנָא טָאה ץנארק .ץנארק ןוא רעצעזטפירש ייווצ ,ןאמרָאפ
 לעסיבא טָאה רע ןוא ,?עקיטרַא םענעי רעדָא םעד ןעלעטש וצ ואוו

 ךיוא טָאה רעלימ .ץַאז םעד ןעלעַאטשרעדנאנַאפ םייב ןעפלָאהעג

 לעסיבא ּפָארֹי ןיא ייז ןעבָאה עדייב .ייברעד ןעפלָאהענוצ

 רעללימ ןוא ךיירקנארפ ןיא ץנַארק --- ןעיירעקורד ןיא טייבראעג

 רהעמ ןעוענ ךאפ םעד טימ ָאזלַא ןענייז ייז ,ץייווש רעד ןיא

 ןָאיני רעצעזטפירש יד טלָאװ טנייה) טנַאקַאב רענינייוו רעדָא

 זיא רעבָא ןאד ; ןעזָאלעגנוצ טינ טפירש םוצ ןעשנעמ ןעניטייז ןייק

 .(ןעוועגנ טינ ננערטש יוזא יז

 ןוא "הרדס יד , --- ןעלקיטרא ייווצ עטנַאמרעד יד ץוח א

 -םיֹוא ךיא בָאה --- אקירפא ןופ עדליוו יד ןעגעוו ?עקיטרַא רעד
 ךיא בָאה טפירשרעטנוא ןייק םגח ,ןָאטעילעפ ןעצרוק ַא ןעבירשעג

 ןופ ןענַאטשַאב זיא ןַאטעילעפ רעד .טלעטשענ םינ םהיא ףיוא

 ; זייוורָאּפ ןעגנַאנעג ןענייז סָאװ ךעלטיּפאק עצרוק---? ןעלעלַארַאפ
 ןוא עצַארּפ ןופ סענעצס ןֹוא עכייר יד ייב סוסקול ןופ סענעצס

 .עמירא יד ייב דנעלע

 ךילכעזטּפיוה) רימ ייב ןעמונעגנָא ךיילג ץנַארק טָאה סָאד

 ףָאטש טלהעפעג םהיא טָאה סע :עכאזרוא רעבלעז רעד בילוצ
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 א קישטנַאטעילעפ םעד בָאה ךיא .(רעמונ םעד ןעליפוצסיוא

 טָאה רע ןוא ,"טלעוו ןייא ףיוא ןעטלעוו ייווצ , ; ןעבעגענ ןעמָאנ

 ."טלעוו רעד ףיוא ןעטלעוו ייווצ , :ףיוא טרעדנעענ "לעּפעק , יד

 רעבָא בָאה'כ ; רעסעב זיא ??לעּפעק, ןיימ זַא ,טביולנעג בָאה ךיא

 ןָאטעילעפ רעד זא טראװרע בָאה ךיא .תולאש ןייק טכאמעג טינ

 םהיא טָאה רע רעבָא ,ןָאטעילעפ סלַא ןערעו טלעטשענ טעוו

 יד .שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא סעיינ ?עקיטש ַא סלַא טלעטשענ

 טָאה רע ןוא ("עקייּפ ,) ןיילק ןעכַאמ ןעסייהעג רע טָאה ?לעּפעק,
 ענעדישראפ ןעשיוצ שזדייּפ ןעטימ ןיא טלעטשענקעװַא סָאד

 .סעיינ ךעלקיטש

 ,רעלימ רעבָא .סעצײלּפ יד טימ טשטעווקעג בָאה ךיא
 טָאה ,רימ טימ ןעוועג ןענַאטשראפנייא גידנעטשלָאפ זיא רעכלעוו

 טָאה רע ןוא ,ןעסקיפ ץלַא טעװ רע זַא ,קנואוו ַא ןעבענענ רימ וצ

 םייב ןענַאטשעג זיא רע יו יוזא ."טסקיפעג , ךילקריוו סָאד

 רע טָאה ,סעשזדייּפ יד ןעלעטשנעמאזוצ ןעפלָאהעג ןוא ןייטש

 ייב ןעמונרַאפ ןעוועג זיא ץנַארק ןעוו טונימ ַא טימ טצונַאב ךיז

 -סױרַא ןָאטעילעפ ןיימ טָאה ןוא גנוטייצ רעד ןופ ?ייט רעדנַא ןַא

 עמַאס ן'פיוא טלעטשענקעווא םהיא ןוא שזדייּפ ןעטימ ןופ ןעמונעג
 -ערג ַא ןעצעזפיוא ןעזָאל .םולָאק ַא ןופ גנַאפנָא רעד סלַא ,ןעביוא
 "ונַאב טזומעג ךיז ןעבָאה רימ .ליפ וצ ןעוועג ןיוש טלָאװ ּפָאק ערעס

 עלעקיטרא רעד זיא יוזא ןוא ,?לעּפעק , רעניילק רעד טימ ןענעג
 ."גנוטייצ רעטייברא, רעמונ ןעטשרע םעד ןיא טקורדענּפָא

 ראפ טינ ,טנָאמרער טינ לָאמ ןייק םעד ןענעוו טָאה ץנַארק

 | ,רימ ראפ טינ ,ן'רעללימ

 ןעמ ןוא ןעסָאלשעגניַא סעשזדייּפ ריפ יד ןעמ טָאה ךילדנע
 ןעבָאה ןענישַאמ-סערּפ יד .ןעקורד םוצ טרהיפעגקעווַא ייז טָאה

 .ננוטייצ רעשילננע ןַא ןופ יירעקורד רעד וצ טרעהעג
 םעד ,טכַאנ ייב נָאטשרענָאד טסורדענ ךיז טָאה רעמונ רעד

 ןעסָאנעג ערעדנַא ?חָאצ עשביה ַא ןוא ךיא ,1890 ,ץרעמ ןעט6

 טראװעגנ ןעבָאה עכילטע ןוא םוריסערּפ רעד ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה
 "רעד רימ ןעבָאה ךילדנע .טיינשענ טָאה סע שטָאכ ,ןעסיורד ןופ

 -ַארק ,רעניד'שער רעד .טנעמָאמ ןעטעטראוורע ננַאל םעד טבעל
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 ענישזדייּפ ריפ א ןעפרָאװעגסױרַא טָאה ןישַאמ-סערּפ רעדנעכ

 .ַא ךיילנ ןוא ,"גנוטייצ רעטײברַא טפירשרעביוא םעד טימ טָאלב

 טצנאטענ ןעבָאה רעצרעה ערעזנוא ,ןעטרעפ ַא ,ןעטירד א ,ןעטייווצ

 רימ .ףַאלעג ַא ןוא יירעּפאכ א ןערָאװעג זיא סע ;החמש ןופ

 סָאװ ,ןעסָאנעג יד רַאפ סעיּפָאק עכילטע ןעגָארטענסױרַא ןעבָאה

 .ןעסיורד ןופ טרַאװעג ןעבָאה

 : .ןעפָאלשעג טינ זנוא ןופ עליפ ןעבָאה טכאנ ענעי

 ךיא בָאה ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו ,ךָאו רעד ןיא

 יד נידנעזעל ןוא גידנערעטעלב ןעטנעווַא עכילטע טכַארברַאפ
 ."גנוטייצ רעטיײברַא , ןעננאג-רהָאי יירד עטשרע

 -ריפ עכילטע עטשרע יד טקוקענרעביא בָאה ךיא ןעוו

 ןופ ןעלהיפעג יד ןָא טרעניארע רימ ייז ןעבָאה ,ןערעמונ ענישזדייּפ

 יו םעדכָאנ ,לעטדעטש-סטרובענ ןייז טכוזַאב סָאװ ,טנארגימיא ןא

 םהיא טָאה סָאװ סָאד .ןהעזעגנ טינ ןערהָאי עליפ רהיא טָאה רע

 טכַאמ ,גיטבעמ ןוא םיורג ןהעזעגסיוא ןערהָאי רעדניק ענייז ןיא

 רעבָא ,טייקמירַא ןוא טייקניילק ןופ קורדנייא ןא םהיא ףיוא טציא

 -עניארע יד בילוצ ,רעייט םהיא זיא םייה עטלַא עניילק ,עמירָא יד

 .ףיוא םהיא ןיא ןעקעוו ייז עכלעוו ,ןעגנור
 ףעקיטרַא ןַא טימ ןעננאפעננָא ךיז טָאה רעמונ רעטשרע רעד

 יד ןעוועג ןענייז סָאד .?םארנָארּפ רעזנוא , ןעמָאנ םעד רעטנוא

 רעמהענעננָא ןא ןיא .גנוטייצ רעד ןופ ןעננורהלעקרעדןעּפיצנירּפ

 ןעקנאדענ-טנורג יד טקירדענסיוא ןעווענ ןענייז ךארּפש רענידריוו

 ,טינ טפירשרעטנוא ןייק טָאה ל?עקיטרַא רעד .,םזילַאיצָאס ןופ

 רעטייברא, רעצנַאנ רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא טדער רע םירָאוו

 םהיא זַא ,רעבָא קנעדעג ךיא ."ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ גנוטייצ

 ףיוא זיא רעטייוו .ןינארק פיליפ ,רָאטקאדער רעד ןעבירשעג טָאה

 א ןופ ןעבירשעג ,סעיינ לעסיב ַא ןַארַאפ שזדייּפ רעטשרע רעד

 טימ ןָא ךיז טביוה םולָאק ןייא .טקנוּפדנַאטש ןעשיטסילַאיצַאס
 רעד ףיוא ןעטלעוו ייווצ / ןָאטעילעפ ןעטנַאמרעד ןעביוא םעד

 -טייל א ךיז טניפעג שזדייּפ רעטייוצ רעד ףיוא .,?טלעוו

 יכ , הרדס ןיימ ןוא ,ץנארק פיליפ ןופ ןעבירשענרעטנוא ,?לעקיטרא

 רעד ."דינמ רעקשיראטעלַארּפ רעד , ןעבירשענרעטנוא ,"אשת
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 טימ ןעדנוברַאֿפ ןעוועג זיא ןָאטעילעפ ןעניזָאד םעד ןופ סַאּפש
 ןעבענ טסייה הרות יד סָאװ םעד טימ ,"?קשה תיצחמ , םעד

 -יּפַאק רעד ףיוא טשטייטענסיוא טרעוו סָאד ..סראלאד עבלַאה
 רעטייברא רעד סָאװ רַאלָאד ןעדעי ןופ ,םעטסיס רעשיטסילַאט

 ,םייהַא טמוק רע ןעוו ןוא ,טנעס גיצפופ רָאנ רע טמוקַאב טנידרַאפ

 עשיטסילַאטיּפַאק יד .?קשה תיצחמ ּפָארַא דרָאלדנעל רעד טסייר

 ."םעטפיס לקשה תיצחמ ,, ןֶא ךיא ףור גנונדרָא
 -לאיצַאס יד סָאװ טוָאװ רעסיורנ רעד טנַאמרעד טרעוװ ןַאד

 טייצ רעצרוק א טימ טָאה דנאלשטייד ןופ ייטראּפ עשיטַארקַאמעד
 ניז רעסיורנ א ןעוועג זיא סָאד .ןעלהאוו יד ייב ןעמוקאב קירוצ
 וצ ץעזענ םעד טרהיפעגענייא טָאה רעכלעוו ,ן'קראמסיב ןעגעג
 גיז רעניזָאד רעד .גנונעווַאב עשיטסילַאיצַאס יד ןעקירדרעטנוא

 ןָא ןעביוה רעטייברא יד זַא ,זייווַאב סלַא טכארבעגסיורַא טרעוו
 ,"םעטסיס לקשה תיצחמ , רעד ןענענ ןעגינייארַאפ וצ ךיז

 םירוּפ ןופ ךָאו רעד ןיא סיורא ןיא גנוטייצ יד יו ױזַא

 ."?ןעשאט-ןמה , ןעגעוו ךיוא ךיא דער

 ןענידסלָאמאד םעד וצ רעביא "השרד , יד טהעג .סולש םוצ

 .ןערענָאיצולָאװער עשיסור יד ןוא ןעטירד םעד רעדנאסקעלא דסיק

 רעפמעקיסטייהיירפ יד זא ,גנונפָאה יד טקירדענסיוא טרעוו סע
 טקנוּפ ,םירוּפ דובכל *שַאט ןמה, ַא טימ ןייז דבכמ םהיא ןעלעוו

 דארג זיא רעכלעוו ,רעטָאפ ןייז ןעווענ דבכמ ןעבָאה ייז יו

 ןיא ,םירוּפ ןעשידיא םעד ןופ גָאט םעד ןיא ןערָאװעג טיוטענ
 אבו, :רעטרעװ יד טימ ןעסָאלשענ טרעוו ןָאטעילעפ רעד ,1

 .-אטעלָארּפ רעד , טפירשרעטנוא רעד טמוק ןאד ."ל?לאונ דנאלסורל

 :ןענידנע ךיא געלפ תורדס עגידרעטייוו יד ןיא) "דינמ רעקשיר

 .('לאוג עקשיראטעלָארּפל אבו,
 -רעד ןעביוא רעד טקורדענ זיא שזדייּפ רעטירד רעד ףיוא

 ןעדליוו םעד ייב בוט םוי ןעניטולב םעד ןענעוו לעקיטרא רעטנָאמ

 -רעטנוא ךיז ךיא בָאה לעקיטרא ןעזיד רעטנוא .אקירפא ןופ טבש
 ."ןייטשנרעב דוד , ןעבירשעג



 .לעטיּפַאק רעטייווצ

 "גנוטייצ רעמײברַא , יד

1, 

 סָאװ גנוקריוו יד -- .רעמונ ןעטשרע םעד ןופ גלָאפרע רעד
 .ןעבעל ןיימ ףיוא טאהעג טָאה סָאד

 רימ יוװ גלָאפרע ןערעסערג ליפ א טאהעג טָאה רעמונ רעד

 ןופ ."טיה,; ַא טכַאמעג טָאה הרדס ןיימ ןוא ,טראוורע ןעבָאה

 רעד ןעגעוו ןעטכירַאב עטסכילהערפ יד ןעמוקעג ןענייז ןעטייז עלַא

 יָארּפ/ טפירשרעטנוא רעד .ןעמוקאב טָאה יז סָאװ ,עמהאנפיוא

 .ןעראוועג רעלוּפָאּפ לעטש ן'םיוא זיא "רדינמ רעקשירַאטעֿל

 -עילעפ רעניילק רעד ןוא אקירפא ןענעוו לעקיטרא רעד ךיוא

 ןעסיורג א טאהעג ןעבָאה "טלעוו רעד ףיוא ןעטלעוו ייווצ , ןָאט

 טימ ןעראוועג ןעמונעגפיוא זיא רעמונ רעצנאג רעד .סעסקוס

 "גוזַאב ןעבָאה ןעלקיטרַא יירד עזיד רעבָא ,דיירפ טימ ןוא עביל

 גנוטייצ רעד ןיא ןעבָאה ייז ,םלוע ןעטיירב םוצ טרילעּפַא סרעד

 םימ עטכישעג יד .סערעטניא ןופ טעטיצירטקעלע יד ןעבעגעגניירא

 טכאמעג טָאה אקירפא ןיא עדליוו יד ייב בוט םוי ןעניטולב םעד

 -עדנַא םעד רענייא טלהעצרעדרעביא סָאד טָאה ןעמ .עיצַאסנעס ַא

 רַאפ טנעמזיײטרעװדַא רערעייהעגנוא ןַא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןער

 -רעװדַא רעטונג ַא ןעוועג "הרדס, יד זיא ךיוא .ננוטייצ רעזנוא

 ,רָאמוה ןוא ןָאט רעשידיא-טכע רעד ,לַאפנייא רעד .טנעמזייט

 טּפַאכעגפיױא זיא ץלַא סָאד --- ןעגנורדעגכרוד םהוא ןעבָאה עכלעוו

 .גנורעטסייגַאב טימ ןערָאװעג

 לעטש ן'פיוא טָאה גנוטַײצ רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד
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 רעד וצ גוצאב ןיא ענאל ןיימ ןיא גנורעדנע עסיורג א טכאמעג
 .עיצקַאדער

 סעסקוס רעד זא ,גנוניימ יד טרעהענ ןעמ טָאה ןעטייז עלַא ןופ

 ןענייז אקירמא ןעגעװו ל?לעקיטרא םעד ןופ ןוא "הרדפ , רעד ןֹופ
 טָאה רעמונ רעד סָאװ ,ולָאפרע םעד ןופ ןעכַאזרוא טּפיוה יד

 גנוטייצ יד ףראד ןעמ יו םעד ןענעוו ןעפירגאב עניימ .טאהעג
 בָאה ךיא ןוא ,ןעראווענ טניטעטשַאב נידנעטשלָאפ ןענייז ןערהיפ

 רעטייברא , רעד ראפ ןעביירש וצ טנאה עיירפ א ןעמוקַאב ךיילנ
 םעד ןעגעוו טָאה ןעמ ?יוװ ךיא יוװ ןוא ?יוװ ךיא סָאװ ?גנוטייצ

 סלַא ,ןיילַא ךיז ןופ ןעמוקענ זיא סע ;ןעדייר טפראדעב טינרָאנ

 "רַאװרע טנעקעג רשפא טלָאװ ןעמ .נלָאפרע ןיימ ןופ טַאטלוזער

 ןעשיווצ ןעננוהיצַאב יד ןיא גנורעטש ַא ןייז טעוװ סָאד זַא ,ןעט
 -רַאֿפ ַא טאהעג סָאד טָאה רעבָא ןע'תמא ןיא רימ ןוא ן'ץנַארק

 ךָאנ ןערָאװעג ןענייז ןעננוהיצַאב ערעזנוא .גנוקריוו עטרעק
 . געלפ ךיא ןעוו ןעהערפ ךיז טנעלפ ץנַארק ןוא ,רעהירפ יו רעסעב

 / .ןעביירשפיוא סעּפע רָאנ

 "ננוטייצ רעטייברא, רעד ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ךיז בָאה ךיא
 . בָאה גנוניטפעשַאב טַאװירּפ ןיימ ייב .ןעטפערק עניימ עֶלַא טימ

 טייצ ענירעביא יד .ןעכַאמ ֹוצ ןעבעל ַא םיוק טײברַאעג רָאנ ךיא

 ,ןענניטימ יד ןוא ננוטייצ רעד ןעבענענקעווַא ןעצנַאג ןיא ךיא בָאה
 ךס א בָאה ךיא .רהיא טימ ןעדנובראפ ןעוועג ןענייז עכלעוו

 ןעדעי טעמכ סעדער ןוא סרושטקעל ןעטלאהעג בָאה ןוא ןעבירשעג

 .דנעװַא ןייא ןיא ייווצ ןעטלעז טינ ןוא ,ךָאװ ןיא דנעווא

 ןיא לייטנא ןיימ זַא ןעניז ןיא טאהענ רעהירפ בָאה ךיא ביוא
 ץ'טימ ןיא ,רענילייווטייצ א רָאנ זיא "ננוטייצ רעטייברא , רעד
 רעטשרע רעד .ןערָאװעג טעטכינראפ קנאדענ רעזיד רעמונ ןעטשרע
 גנוקריו עטקעריד א טאהעג טָאה "גנוטייצ רעטייברא , רעמונ
 טימ ,טציא ןוא ;רהָאי עכילטע עטסקענ יד ןיא ןעבעל ןיימ ףיוא

 .טָאה סָאד זא ןעגָאז ךיא ןעק ,רעטעּפש רהָאי גיסיידד ןוא עכילטע
 .ןעבעל ןעגידרעטייוו ןעצנאג ןיימ ןופ גנַאג םעד טמיטשַאב

 יוזא ןעוועג זיא "גנוטייצ רעטייברא , רעד ןופ נלָאפרע רעד
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 -סיורא טייקכילנעמ א טלהיפרעד ךיילנ ןעבָאה רימ זא ,סיורנ

 ןָאטענ ןיא סָאד ןוא .ריפ טָאטשנָא סעשזדייּפ טכַא ןעבענוצ

 | .ןָא רעמונ ןעט6 םעד ןופ ןעראוועג

 רעבא זיא סָאד .ךָאו עדעי ןעבירשעג ךיא בָאה "הרדס , יד

 רעטייברא , רעד ןעבעגעג ךָאוו עדעי בָאה ךיא סָאװ ץלַא ןעוועג טינ

 .רעטייוו --- םעד ןעגעוװ רָאנ .?גנוטייצ

 "ּפָאק , רעיינ א ןעגעוו ןערעלק וצ טרעהענפיוא טינ בָאה ךיא

 ייב טלעטשַאב ןוא רפוס א וצ קעװַא ןיב ךיא .גנוטייצ רעד רַאפ

 -בוב ענייז ."גנוטייצ רעטייברא, טפירשפיוא רעדנַא ןַא םהיא

 ןענייז ייז .ןעראוועג ןעלעפעג טינ ךיוא רעבא רימ ןענייז ןעבַאטש

 םעד ןעבָאה טלָאװעג שרעדנא טינ בָאה ךיא ןוא ,גיד'רפוס וצ ןעוועג

 ןענופעג ךיא בָאה ךילדנע ."טפירש רענליוו, ןענידכעלייק םענהעש

 ןוא ;ןעבַאטשכוב עכלעזַא טקנוּפ טכאמעג רימ טָאה סָאװ ,םענייא

 רעטנַאמרעד ןעביוא רעד יו רערעדנא ןייק טינ ןעוועג זיא סָאד

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעטסיכרַאנַא ייווצ יד ןופ רענייא ,?הורטש

 ףַארגָאטיל ַא ןעוועג זיא רע ."קלָאפ ןופ עטימָאק , ַא סלַא זנוא וצ

 -ענפיוא ריס טָאה רע ,ןעבַאטשכוב ןופ רענכייצ רעטונג א ןוא

 ךיא .,ךָאנ קַאמשענג ןיימ ךָאנ טקנוּפ "גנוטייצ רעטייברא , ןעבירש

 רעטייברא , רעד ןופ םירבח עניימ ןוא ,גנונכייצ ןייז טכַארבעג בָאה

 -רעהירפ יד יו רענהעש זיא יז זא ,ןעבענענוצ ןעבָאה "גנוטייצ

 רהֶאְי עכילטע) ןעבילבראפ ןעבַאטשכוב יד ןענייז יוזא .עניד

 ,"סטרעוורָאפ, רעד ןעראווענ טעדנירנענ זיא סע ןעוו ,רעטעּפש

 -ַאטשכוב עסיורג יד טכַאמענ זנוא ראפ ?הורטש רעבלעז רעד טָאה

 .(םויה דע טכיורבעג ךָאנ ןערעוו עכלעוו ,"סטרעוורָאּפ , ןעב

 יירד רהעפעגנוא ןופ ןָאשיילוקריוס ַא טרַאװרע ןעבָאה רימ

 טייבראעגפיורא ךיז ןעכָאװ רֶאַּפ א ןיא ןעבָאה רימ ןוא ,טנעזיוט

 טכארטַאב ןעועג ןאד זיא סָאד .דנעזיוט ןעביז רעדָא סקעז ףיוא

 טשיוראב ןעוועג עלא ןענייז רימ .נלָאפרע ןערעייהעננוא ןא רַאפ

 ןעסקאוועג ןיא גנורעטסייגאב רעזנוא ןוא סעסקוס רעזנוא ןופ

 ךיילג "גנוטייצ רעטייברא, יד ןעבָאה ןעסַאמ יד .ןעסקאוועג ןוא

 יד ןיא טגעלפ רעמונ רעדעי ,רעצרעה ערעייז וצ טעילוטעגוצ
 ,דלורעגנוא טימ ןערעוו טעטראוורע ןעלאטראווק עשידיא

 גנומהענרעטנוא ןא וצ וצ יוזא ןעשנעמ ַא טינ טדניב ךאז ןייק
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 טדניב ךאז ןייק ןוא ;רהיא ןיא טָאה רע סָאװ גלָאפרע רעד יו

 .גלָאפרע רעכילטפאשניימעג ַא יװ גנע יױזַא ןעמַאזוצ ןעשנעמ טינ
 --- ךיא ןוא ץיווָאקליה ,רעללימ ,ץנַארק --- עלא רימ ןענייז ,אזלא

 ,טפאשדניירפ ןופ םידעפ יד טימ טפעהאב ןערָאװעג
 טעמכ ןעגעלפ ןעסָאנעג עטנעהָאנ ערעדנַא רֶאּפ ַא ןוא ריפ רימ

  טָאה ןערעזנוא קָאשזורק ןעגנע ןעזיד וצ .,ןעמַאזוצ ןייז רעמיא
 -רַאפ טינ רע טָאה שידיא םגה ,ווָאקינשעלַאטס טסירק רעד טרעהעג
 -עג םהיא רַאפ זיא "גנוטייצ רעטײברַא, יד ןוא טרָאװ ןייק ןענַאטש

 -ערעטניא ןַא ןעוועג זיא רע יוװ ױזַא ,שיזעניכ יו דמערפ ױזַא ןעוו
 -נעמאזוצ ערעזנוא טָאה טייהנעזעוונָא ןייז ןוא ,שנעמ רעטנאס

 טנַאקַאב רעזעל יד ןעפורּפ ךיא לעװ ,ריִלָאק ןעבענענוצ ןעטפנוק
 ,םהיא טימ ןעכַאמ

 קיטנָאיַאמ רעייז ןוא עילימַאפ רעשיצירּפ ַא ןופ ןעוועג זיא רע
 טינ ןענופעג ךיז טָאה (ןעסייהעג ץַאלּפ רעד טָאה יקינשעלַאטס)
 ,טעטיסרעווינוא ןיא טרידוטש טָאה רע .גרובסרעטעּפ ןופ טייוו
 ננונעוואב רערענָאיצולַאװער רעד ןיא גנונילײטַאב ןייז בילוצ ןוא

 .דנַאלסור ןעזָאלרַאפ טזומעג רע טָאה

 -עג רע טָאה ,דרָאב רענידכעלייק ַא טימ ,רעדנָאלב ַא ,רעניד ַא
 טימ ,רעטקַארַאכ ןעשיסור-טכע ןַא טימ םינּפ ןעשיסור-טכע ןַא טָאה
 ,גיטסול ןעוועג בור סָאד זיא רע ,טייקגיצרעהטונ רעשיסור-טכע ןַא

 .עשיסור-טכע ןא ןעווענ זיא טייקניטסול ןייז ןוא

 ביל טָאה רע ןוא ןענעכייצ םוצ טייקניהעפ טַאהעג טָאה רע
 םהיא טָאה רוטַאנ יד יו יױזַא .עיזעָאּפ ןערימַאלקעד וצ טַאהעג

 -עווסיוא ףיוא טנעקעג רע טָאה ,ןורכז ןעדנעצנעלנ ַא טימ טגרָאזַאב
 -עוו, ןוא ןעטרעצנָאק ערעזנוא ףיוא .ןעטכידעג ?הָאצ ַא ןהֶא גינ

 רעד ףיוא ןענופעג רעמיא ךיז ןעמָאנ ןייז טָאה "סעקנירעשט
 | ,םַארגָארּפ

 טייברַאעג טָאה רע זַא ,טלהעצרעד ןיוש בָאה'כ

 ןוא ןעטייצ ענעי רַאֿפ ,טקעטיכרַא ןַא ייב רענכייצ סלַא

 -יורג ַא ןעמוקַאב רע טָאה ,ןעפירנַאב עגנידסלָאמַאד ערעזנוא טיול

 .ןענרָאבוצ ךיילג רע טנעלפ ןופרעד לייט עשביה ַא .,טלַאהעג ןעס

 ןעטָאבנָא םהיא ןוא טלעג רעצימיא ףרַאד יצ ןעגערפ טנעלפ רע
 ,ןעשָארג ַא ןעטלַאהנייא טנעקעג טינ טּפיוהרעביא טָאה רע .האולה ןַא
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 ,תוריכש ענייז טימ ןעמוק טנעלפ רע ןעוו ,גָאטימכָאנ תבש

 טלָאװ ,טינ זַא .רעיב ךעלשעלפ ןופ קַאטס ַא ןעפיוקנייא רע טנעלפ

 ,ןעפיוק וצ סָאװ טימ טָאהעג טינ ךָאװטימ רעדָא גָאטסניד ןיוש רע

 ןהֶא יו ןעמוקוצסיוא ןעוועג רערעווש םהיא זיא רעיב ןהֶָא ןוא

 .טיורב

 ענרעבליז עכילטע ןעמענ ךיוא גָאטייב תבש רע טנעלפ לָאמַא

 יז ןוא (עבטמ עכילנהעוועג ץנַאג א ןעוועג ייז ןענייז ןַאד) סראלאד

 ךָאוטימ . אפָאס רעד רעטנוא ןוא טעב ן'רעטנוא ןעלקייקרעטנורַא
 ,טנעס ןייק טַאהעג טינ ןיוש טָאה רע ןעוו ,גָאטשרענָאד רעדָא

 ןוא ַאפָאס רעד רעטנוא ןוא טעב ן'רעטנוא ןעכירקמורַא רע טנעלפ

 ,רצוא םעד ןעכוזפיוא

2, 

 ןיא רימ ןוא ץ'ץיוװָאקליח ,ץרעלימ ,ץץנַארק ןופ ןעלקיטרא
 .ןעריזיראלוּפָאּפ ןופ טסנוק יד --- ."גנוטייצ רעטייברא, רעד

 ןופ סנעטסיימ ןעראוועג ןעבירשענ ןענייז ןעלקיטרא-טייל יד

 .רימ רעדָא ן'ץיווָאקליה ,ן'רעלימ ןופ טפָא רהעז רעבָא ,ן'ץנַארק

 ,ןעשיזיוצנארפ ןופ ןַאמָאר א טצעזרעביא ץנארק טָאה ,םעד ץוח ַא

 רעד ןופ ןעטייצ יד ןופ השעמ-סינמייהענ עשיטאמַארדָאלעמ א

 א טצעזרעביא רע טָאה ךָאנרעד .עיצולָאװער רעשיזיוצנארפ

 .ָאירָאבַאנ רעביירש ןעטמהירַאב םעד ןופ ןַאמָארדויטקעטעד

 טינ ץַאלּפ ןייק טשרעוצ רימ ןעבָאה רוטַארעטיל ערעסעב ראפ

 זיא טרָאס ןעזיד ןופ ךַאז עשירַארעטיל עטשרע יד .ןעבעגענּפָא

 םעד רעבָאטקָא) 91 רעמונ םעד ןיא ,רעטעּפש טשרע ןענישרע

 ַאז, גנולהעצרע ןַא סע'שטיוועקנעיס ןעווענ זיא סָאד .,(ןעטירד
 ןערהָאפ סָאװ ,םירעוּפ עשיליוּפ ןענעוו גנולהעצרע ןַא) *םָאבעלכ

 רעטנוא טצעזרעביא בָאה ךיא עכלעוו ,(טיורב ןעכוז אקירעמַא ןייק

 ."ןערָאלרַאפ ןוא טלעגָאװרַאפ , ןעמָאנ םעד

 -נַארפ רעד ןופ עטכישעג עצרוק ַא טקורדענ ךיוא טָאה ץנַארק

 עכילטכישענ, ןֹופ עירעס א--ץיוװָאקליה .עיצולָאװער רעשיזיוצ

 ןעבירשעג טייצ וצ טייצ ןופ ץיוואקליה טָאה ךיוא .,"רעדליב
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 עכלעזַא טָאה טפָא ,ןענַארפ עשימָאנָאקע רעדָא עשיטילָאּפ רעביא
 ,רעללימ ןעבירשעג ןעלקיטרַא

 פעקיטרַא ןַא טאהעג רעמונ ןעדעי ןיא טעמכ טָאה ץנַארק
 םעד ץֹוח א ,(ךאז רעדנַא ןַא סעּפע רעדָא לעקיטרַא-טייל םעד)
 ץיוװָאקליה ןוא רעללימ .טצעזרעביא טָאה רע סָאװ ,ןַאמָאר
 טָאה ,םעד ץוח ַא) ןעלקיטרַא עטּפָא טָאהעג ךיא ןעבָאה
 זנוא ייב יו ןוא ,סעיינ יד ןעבירשעג טייצ עסיוועג א רעללימ
 סעיינ לעקיטש עדעי טעמכ רע טָאה ,רעגייטש רעד ןעוועג ןַאד זיא
 .(ןעגנוקרעמאב עשיטסילאיצַאס טימ טבעוועגכרוד

 ןעבָאה --- ךיא ןוא ץיװָאקליה ,רעלימ ,ץנַארק --- ריפ רימ
 ,גנוטייצ יד טליפעגנָא

 פעוו ,עטבישעג עכילנעזרעּפ ןיימ ןעבענעג טרעוו ָאד יװ יוזא
 געלפ ךיא סָאװ קלח םעד ףיוא ןעלעטשּפָא לעיצעּפס ךיז ךיא
 ?"ננוטייצ רעטייברא רעד ןיא ןעגָארטנײרַא

 זיא סע ןעוו ןעטלעז .עטסגיטעט יד ןעוועג זיא רעדעפ ןיימ
 יירד סנעטסנינייו טאהעג טינ טָאה סָאװ ,רעמונ ַא ןענישרע
 ןוא ,ריפ ןעטלאהטנע רעמונ ַא טנעלפ טּפָא .רימ ןופ ןעלקיטרא
 ענעדישראפ טימ ןעביירשרעטנוא ךיז געלפ ךיא .ףניפ ראנָאז לָאמא
 יד ןעכיורבעג ךיא געלפ ,ןעמָאנ םענעגייא ןיימ ץוח א .ןעמענ
 זיא רעכלעוו ןעמָאנ ַא טָאלג) "ןייטשנרעב דוד, :"ןעמענדױןעּפ
 -שירַאטעלָארּפ רעד, ןוא ?סויצַאס , ,(ּפָאק ןיא ןעלאפעגנייא רימ
 טינרָאנ ךיז ךיא בָאה ןעלקיטרא ענינייא רעטנוא ,"דינמ רעק
 .ןעבירשעגרעטנוא

 ןעטשרע םעד ןופ רעמונ ןעט18 םעד ןיא :ליּפשייב םוצ
 -קיטרַא עדנעגלָאפ יד ךיז ןעניפעג ,(יילושזד ןעט4 םעד) גנַאגרחָא
 .עניימ ןעל

 ןופ רענָאיצולַאװער רעד ,יקציווענירג ןופ ןעבעל רעד (
 רעטייוצ רעד רעדנאסקעלא ןעלאפענ זיא סע עבמָאב סעמעוו
 .("ןייטשנרעב דוד , ןעבירשעגרעטנוא)

 -רעטנוא) יילושזד ןעט4 ןעגעו השרד א ,"הרדס יד, (2
 .("דינמ רעקשירַאטעלָארּפ רעד, ןעבירשעג
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 ,בַא , ןעבירשעגרעטנוא) ןעבעל ייז ױזַא יו --- סיקנָאמ (3
 .('ןאהאק

 לעטריזיראלוּפָאּפ א -- ?לאטיּפַאק טמַאטש ןענַאװ ןפ (4

 .("ןאהאק .בא, ןעבירשעגרעטנוא) סקרַאמ ?ראק ךָאנ לעקיטרא
 רימ ןופ טצעזרעביא ,ָאגוה רָאטקיװ ןופ ענעצס ַא (6

 ןייק ןיא גנוצעזרעביא רעד רעטנוא) שידיא עכַאפנייא ףיוא

 .(ָאטינ ןעמָאנ

 טניפעג ,ןעמהאנסיוא נינייו טימ ,רעמונ ןערעי ןיא טעמכ

 םעד ריזיראלוּפָאּפ ךיא ןעכלעוו ןיא ,לעקיטרא ןַא רעניימ ךיז

 ךיז ךיא בָאה ןעלקיטרַא עטכייל עירעס רעגנאל א ןיא .םזילאיצַאס

 יד -- ןעקנאדעג עשיטסיסקראמ יד ןעבענוצרעביא טערַאטסעג

 יד ,לאטיפאק ןֹופ גנולקיווטנע יד ,לאטיּפַאק ןופ גנומַאטשּפָא

 ןוא רעטייוו יוזא ןוא ףמאקדןעסַאלק רעד ,עירָאעט טרעוו-רחעמ

 םעד ךיא רעלקרע ,ליּפשייב םוצ ,רעמונ ןייא ןיא ,רעטייוו

 -ערָאעט סלא ןָאטעגפיוא טָאה סקרַאמ לרַאק סָאװ ץלַא ןופ רקיע

 -איצַאס םעד ןעשיווצ דישרעטנוא םעד ףיוא ןָא זייוו ךיא .רעקיט
 -ענקעווא םהיא טָאה רע יו ןוא רעהירפ ןעוועג זיא סָאװ ,םזיל

 לעקיטרא ןייא .טנעמאדנופ ןעכילטפאשנעסיוו א ףיוא טלעטש

 -איצַאס רעד ןעק יצ , טפירשרעביא םעד טנָארט רעכלעוו ,רעניימ

 עמרָאפ רערעלוּפָאּפ רהעז א ןיא טלאהטנע ?? ןערעוו םיוקמ םזיל

 ןופ גנַאגרעטנוא רעד זַא ,ןעטנעמוגרַא סע'סלעננע ןוא סע'סקראמ

 .ךילדיימרַאפנוא זיא םזילַאטיּפַאק םעד

 ןעלקיטרא עסאמ א ןעבירשעג ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד ֹוצ
 ןעלקיטרא רעדָא ,רעקלעפ ענעדישראפ ןופ ןעבעל םעד ןענעוו

 ךיז טקרעמ ןעלקיטרא עזיד עלַא ןיא .טפאשנעסיוו רוטַאנ רעביא

 עוואקישט ןעבעג :ןַאלּפ רערהָאלס א ,םעטסיס עטמיטשַאנ א

 םוצ טנאסערעטניא ןייז ןעסַאמ ערעזנוא ראפ ןעלָאז סָאװ ,ןעכאז

 םוצ ,רעזעל םעד ןעהיצוצ לָאז אפונ עמעט יד סָאװ ןוא ןעזעל

 ייז זא טזייוו רעכלעוו ,סעקשארומ ןענעוו ל?עקיטרא ןַא ;?יּפשייב

 ןעשיווצ תומחלמ ןערהיפ ןוא ןעגנוטסעפ ןעיוב ,ןעטַאדלַאס ןעבָאה

 יד ןענעוו לעקיטרא ןַא רעדָא ; ןעפאלקש ןעבָאה ייז זא ןֹוא ךיז

 -נעמ עטסנעלק יד ןענעוו רעדָא ; אקירפא ןיא ןעשנעמ עטסדליוו

 עדנעײּפש-רעייפ ןענעו ; אקירפא ןיא סעקילראק עצראווש ,ןעש
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 ,ןעשינעםעשאב עניילק יד ןעגעוו רעדָא ,ןעלידָאקָארק ןענעוו ,נרעב
 | ,רייז ןעניּפש סָאװ

 םעד רעטנוא ןעבענעג ךיוא ךיא בָאה ןעלקיטרא עירעס ַא

 יד "4 ןעטייווצ םעד רעדנאסקעלא טע'גרה'עג טָאה רעוו , ןעמָאנ
 רעבָא בָאה ךיא  ,רהָאי ןיינ ןעוועג טלַא ןַאד ןיוש זיא עטכישעג
 .טנאקאב גינייוו רהיא טימ ןענייז ןעפאמ ערעזנוא זא ,טלהיפעג

 טע'נרה'ענ ןעבָאה ןערענָאיצולָאװער זַא ,טסואווענ ןעבָאה עלַא

 ,ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד יוזא יו רעבָא ,ןעטייווצ םעד רעדנאסקעלא
 עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רעד ןופ ןעסינמייהענ יד
 טינ םלוע רעד טָאה םעד ןענעו -- טרהיפענכרוד סָאד טָאה

 יד זא ,טלעטשענרָאפ ךיז בָאה ךיא .,ףירנאב ןערהָאלק ןייק טאהעג
 -ערעטניאראפ ןעמעלא ןעלעוו עטכישעג רעזיד ןופ ןעטייהלעצנייא

 ןיא טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,ןַאמָאר רעדנענַאּפש ַא יװ ןעריס

 -עגלא זיא םלוע רעד רעכלעוו טימ ,ננוריסַאּפ עשירָאטסיה ַא סָאד

 -ערעטניא אפונ םעד בילוצ םהיא זיא עכלעוו ןוא ,טנאקאב ןיימ

 ,רעדיוו ,אדנאנאּפארּפ רעזנוא ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ .טנאט
 ןופ עטכישענ רעד ןופ לייט א סלא ניטכיו אמעט אזא זיא

 | .ףמאק-סטייהיירפ
 ,טקורדעג ךיז טָאה עירעס עזיד ןעוו ,טראנענ טינ ךיז בָאה ךיא

 .ןעטייווצ ן'פיוא רעמונ ןייא ןופ טראוורעד םיוק ךיז ןעמ טָאה
 ,טסיליהינ א ןענעוו לעקיטרא ןא ןעבענעג ךיא בָאה םעדכָאנ |

 ןופ זיא רע יוזא יו -- ריביס ןיא טקישראפ טָאה ןעמ ןעמעוו
 א יו ןעזעלענ ךיוא ךיז טָאה עטכישענ עזיד ,ןעפַאלטנא ןעטרָאד
 ,נלָאפרע ןעסיורג א טאהענ ךיוא טָאה ןוא ןאמָאר

 עזיד .ןעלקיטרא-סנַאיצַאטינא ןעביירש ךיא נעלפ טפָא

 רעבָא ,ןָאט םענעביוהענ א ןיא ןעוועג בור סָאד ןענייז ןעלקיטרא
 רעטנוא .,רעטרעװו ?עכיוה , ןהֶא ,שידיא עכַאפנייא ןיא ץלַא

 "רעטנוא ךיז ךיא נעלפ .ןענָאטעילעפ רעדָא ןעלקיטרא עכלעזא

 ."סויצַאס , ןעביירש

 ךיא עכלעוו ,ןענארפ-סעגאט ןענעוו ןעוועג ןענייז "תורדס , יד

 | .ךָאוו רעד ןופ הרדס רעד וצ ןעל'טשּפ-וצ נעלפ

 רעד וואו ,הרדס ַא ךיז טניפעג ,ליּפשייב םוצ ,24 רעמונ ןיא
 ןיא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,רעכערבראפ רעטשרע רעד זיא ןינע טּפיוה
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 ןעוועג זיא רעלמעק) רעשט קירטקעלע םעד ףיוא טיוטעג אקירעמַא
 .(ןעמָאנ ןייז

 ,ןעריזירַאלוּפָאּפ ןופ טסנוק רעד ןיא טפיטרַאפ ןעוועג ןיב ךיא

 ןעגעו ןעמ טביירש יוזא יו ,ןעפורנָא יוזא סָאד געמ ןעמ ביוא

 רעטסכאפנייא רעד זא ,רעגייטש אזא ףיוא ןעכאז עכילטפאשנעסיוו

 ןא ןוא ,ןהעטשראפ טכייל ןענעק סָאד לָאז רעטייברא רעשידיא

 -עגראפ א רָאנ ,טייברא ןייק ןייז טינ םהיא ראפ לָאז ןעזעל סָאד

 בָאה ענארפ עניזָאד יד 4 טייברא רעד ןופ טהור רע ןעוו ןענינ

 רעד םיראוו ,עטסניטכיו יד ןופ ענייא ראפ ןעטלאהענ ךיא

 ךיז ראפ טָאה רעביירש רענאקירעמא רעדָא רעשילננע ,רעשטייד

 -ומיא רעזנוא דנערהעוו ,?וקס ןיא ןעגנאנעג ןזיא סָאװ ,עסַאמ א

 טינ ןעבָאה ייז .ןעננאנענ טינ ל?וקס ןייק ןיא זיא עסאמ-ןעטנַארג

 טנערעל ןעמ סָאװ ,ןעכאז עכילנהעוועג יד ןענעוו ףירנאב ןייק

 רעד .דנאלננע רעדָא דנאלשטייד ,אקירעמא ןיא רעדניק טימ
 ףירנַאב ןייק רעבָא ,רדח ןיא ןעגנאנענ זיא רעטייברא עשידיא

 רע טָאה ,?ליפשייב םוצ ,עירָאטסיה רעדָא עיפארנָאעג ןענעוו

 ,ןעמוקאב טינ ןעטרָאד

 עליפ יו עבַאגפיוא ערערעווש ?ימ ַא זיא ןעריזירַאלוּפָאּפ

 -סגנורליבנייא ןעבָאה זומ רערהעל רעדָא רעביירש רעד ,ןעניימ
 ןייז ייב חומ רעד טייברא סע יוזא יו ןעלעטשוצרָאפ ךיז טמפארק

 טהעטשראפ רענעי סָאװ ןעסיוו ףראד רע .רערעהוצ רעדָא רעזעל

 ניטיונ ןיא ץלא ןופ רעהירפ .ָאי טהעטשראפ רע סָאװ ןוא טינ

 -סיוא ןוא רעטרעוו עכלעזַא טימ ןערעוו ןעבענענרעביא לָאז ץְלַא זַא

 ןיא סָאד רעבא .ןעפיירנאב טכייל ןעק רעזעל רעד עכלעוו ,ןעקורד

 ןעלטימ עלעיצע ּפס ןעניפענ ךיוא זומ ןעמ .גינייוו ךָאנ
 סע חומ סנעמעוו ,רעזעל א ראפ ןעבענוצרעביא ןינע םעד יוזא יו

 -עּפס א ןעבָאה וצרעד ןעמ זומ טפא .,וצרעד טיירנענוצ טינ זיא

 .יוזא יװ ןאלּפ א סעּפע ןערהעלקוצ ףראד ןעמ ,?אפנייא ןעלעיצ
 ייברעד זיא ניטכיו רעייהעננוא .חוס ס'רעזעל םוצ ןעמוקוצוצ

 -רעווש םעד טכייל ןוא רָאלק טפָא טכאמ על'השעמ א .לשמ א

 לכש א רעזעל רעד טהעז לשמ םענעטָארעג א ךרוד .ןינע ןעטס

 .ןעניוא יד ראפ יו

 ראפ זיא סע .טריסערעטניאראפ ןעוועג ךיא ןיב םעד ןיא טָא
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 םעד ןופ ןיז ןעטסכעה םעד ןיא טייברַא עביל א ןעוועג רימ
 ,קורדסיוא

 םלוע םעד ראפ ןערהעלקרע וצ ןעוועג זיא עבאנפיוא רעזנוא
 סע'סקראמ ?ראק ,ערהעל סע'סקראמ לראק ןופ ןעּפיצנירּפ-טנורג יד
 ױזַא סָאד זיא טּפָא ןוא גיד'לכש-ףיט ןעבירשעג ןענייז קרעוו
 טעטיסרעווינוא טנידנעענ טָאה סָאװ רעדעי טינ זַא ,"רעווש,
 ןעבעגוצרעביא ךילכעלפרעביוא רַאגָאז ,ןהעטשרַאפ סָאד ןעק ןליפַא
 זיא עסַאמ יד ראפ ןסקרַאמ לרַאק ןופ ןעקנַאדעג טּפיױה יד
 "באשזד , ןעזיד רַאפ טא .גנומהענרעטנוא ערעייהעגנוא ןַא ךיוא
 ערעדנַא ענעדישראפ טימ ןוא םילשמ טימ .ןעמונעג ךיז ךיא בָאה
 רעד ןופ ןעטקנוּפ עניטכיו עלַא טרעלקרע ךיא בָאה ןעלטימ
 ןעגנַאגעג ןענייז עניימ ןעלקיטרַא עזיד .עירָאעט רעשיטסיסקרַאמ
 ןיימ ןופ לייט ַא רָאנ ןעוועג זיא סָאד רעבָא .ךָאװ וצ ךָאװ ןופ
 .ננוטייצ רעד ראפ טייברא רעניסעמלענער

 ןעלקיטרא ןעטרָאס ענעדישראפ עניימ טציא זעל ךיא ןעוו
 ןעדירפוצ רעמיא טינ טייוו ךיא ןיב ,"גנוטייצ רעטייברא, רעד ןיא
 .קורדנייא ןעמחענעגנא ןַא רימ ףיוא טכַאמ סעליפ רעבָא .ייז טימ
 .פעטיּפאק ןערעטייו א ןיא -- םעד ןעגעוו רָאנ
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 יד --- .גנוגעווַאב רעמײברַא יד ןוא יגנוטייצ רעטייברא, יד
 .יימראּפ רעטײברַא עשיטסילַאיצָאס

 רעטייברא רעשידיא רעד ןיא טָאה "ננוטייצ רעטייברא, יד
 טלָאװ גנוטייצ עדעי ,ןעבעל םעיינ ַא טכַארבעגניירא גנוגעװַאב
 טימ ,עכַאװש א ,ענעקורט ַא וליפַא ,גנוקריוו עסיוועג ַא טָאהעג ןַאד
 טאהעג ךיז ןיא רעבָא טָאה ?גנוטייצ רעטייברא, יד .רעזעל גינייוו
 ,רעזעל ךס א טאהעג יז טָאה --- ןעטייצ ענעי טיוק --- ןוא ,טפַאז
 ,סולפנייא ןעסיורג א טאהעג טָאה ןוא רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא יז

 גנילצןלפ ץֹלַא טָאה "גנוטייצ רעטייברא, רעד קנַאד ַא
 -קאוו ןעמונעג ןעבָאה סנָאינוי יד .םינּפ רעדנא ןַא רָאנ ןעמוקאב
 טרעסערגרַאפ ןעמעלא זנוא ןיא טָאה רעדיו סָאד ןוא ;ןעס

  ,"גנוטייצ רעטייברא, רעד ןיא סערעטניא םעד
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 וד ןופ ןַאנרֶא רעד ןעװעג זיא ?גנוטייצ רעטייברא, ידי
 -טּפיוה יד ,רימ .ץלא טינ ןיא סָאד רעבָא .סנָאינוי עשידיא
 סרָאטַאטיגא ,רענדער סלא ,"גנוטייצ רעטייברא, רעד ןופ ןעשנעמ
 רעדעי טימ ןעדנובראפ גנע ןעוועג ןענייז ,סרָאטַאזינַאגרָא ןוא
 רימ .סנָאינוי עשידיא יד ןופ ןעבעל םעד ןיא גנוריסַאּפ רעגיטכיוו
 ןעדעי ןיא טעמכ ןוא ,קיירטס ןעדעי ןיא ןעמונעג ?ייטנא .ןעבָאה
 ןָאינוי רעדעי ןופ רעטנעצ םעד ןיא ןעוועג ןענייז רימ ,טנעמלעטעס
 | .טייקניטעט

 גנאגרהָאי ןעטייווצ ןוא ןעטשרע םעד ךרוד רעטעלב ךיא ןעוו
 עבלעז יד זיא סע זא ,רימ ךיז םכאד ?גנוטייצ רעטייברא,
 רערענעלק א ןיא רָאנ ,טנייה ןעבָאה רימ סָאװ יד יװ גנונעוואב
 | .סָאמ

 שזרייּפ רעטשרע רעד ףיוא רהיא טניפענ ןעטרָאד ןוא ָאד
 : עסנַאנא עדנענלָאפ יד "גנוטייצ רעטייברא, רעד ןופ

 ןעמוק ןעלָאז ,סנעזיטיס טרעוװ ןעמ יװ טינ ןעסייוו סָאװ יד,
 ",טירטס וָאלדָאל ,"גנוטייצ רעטיײברַא , רעד ןופ סיפָא ןיא

 םעד שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא רהיא טניפעג ןָאשקעלע ראפ
 ןעמענ יד --- ייטראּפ רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ "?טעקיט, ןעצנַאג
 רעדָא ,ןעבַאטשכוב עשילגנע טימ ,ןעטאדידנאק ערעזנוא עלא ןופ
 : ףור ןעדנענלָאפ םעד רעטרעוו עסיורג טימ םניפעג רהיא

 טמוק ,רעטייברא ! רעווקס ןָאינוי ךָאנ ! רעווקס ןָאינוי ךָאנ,
 רעד ןופ ןָאיצארטסנָאמעד רעד וצ דניירפ ערעייא טגנערב ןוא עלַא
 "! ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס

 קרַאּפ רעניילק רעד) רעווקסדןָאינוי רעד זיא ןערהָאי ענעי ןיא
 ןעשיווצ ןוא וינעווע רעטרעפ ןוא ייוודָארב ןעשיווצ טניל סָאװ
 ןעּפָא ואוו ,טקנוּפ-טּפיױה רעד ןעוועג (םירטס רעט17 ןוא רעט4
 עניטרָאד יד .ןערעװ ןעטלַאהעגּפָא ןנעעלפ ןעגניטימ-סַאמ רעע
 רעט1/ רעד וצ עמרָאפטַאלּפ א טָאה עדייבעג-טדָאטש ענרעצליה
 ןיהא .,םלוע םוצ ןעדער ןעמ טנעלפ ןעטרָאד ןופ ןוא ,וצ טירטס
 ,עשטייד יד ןופ ,קיזומ טימ גידנערישרַאמ ,ןעמוק ןעמ טנעלפ
 ןעטנארגימיא ענעמוקעגנַא-יינ .ןעלאטראווק עשידיא ןוא עשירייַא

 טיילןָאינוי לייוו רעווקסדןָאינוי סָאד טפור ןעמ זַא ,ןעניימ ןעגעלפ
 א ויא סָאד .ןעגנולמאזראפ ערעייז ןעטלַאהּפָא ןעטרָאד ןענעלפ
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 תוכייש ןייק גנונעוואב רעטייברא רעד וצ טָאה ןעמָאנ רעד .תועט
 יד ָאד ןעמ טניימ (גנוגינייאראפ) ."ןָאינוי, טרָאװ םעד טימ .טינ
 ,ןעטַאטש עטגינייאראפ

 רעטייברא , גנאגרהָאי ןעטשרע םעד ןופ ןערעמונ ענינייא ןיא
 -סערָאק ךיז ןעליוו סָאװ יד, :עסנָאנַא ןא ךיז טניפעג "ננוטייצ
 רעטיינוי יד ןופ רָאבייל ווא ןָאשיירעדעפ ורביה רעד טימ ןערידנָאּפ
 רעד ןופ סערדא םעד ףוא ןעביירש ןעלָאז עדענעק ןוא סטייטס

 ךָאטַאזינַאנרָא, :ןעבירשעגרעטנוא זיא ןעטנוא ןוא ."ןָאשיירעדעפ

 . ,רעטערקעס םוצ ןעקיש וצ ןעגנודנעזוצ ןוא ףירב ;ןאהאק .,בא
 ."טירטס וָאלדָאל 81 ,ץיװָאקליה סירָאמ

 עשיטסילאיצַאס ןוא סנָאינוי ערעזנוא ןענעוו ןעגנודלעמ יד

 טסורדעג "גנוטייצ רעטייברא, רעד ןיא ןענעלפ סעיצאזינאגרַא

 יד ,"ןעגנולמאזרעפ ןוא ןענייארעפ , ןעמָאנ םעד רעטנוא ןערעוו

 רעדנעל ערעדנא ןופ ננוגעוואב רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ סעיינ

 :טפירשרעביא םעד רעטנוא ןערעו ןעבעגעג סנעטסיימ ןעגעלפ

 ."ןעטייוו ןופ ןוא טנעהָאנ ןופ

 רעזיד ןיא ןענופעג בָאה ךיא עכלעוו ,ןעטכירכאנ יד ןופ ענייא

 רעטייברא , ןערעמונ עטלא יד נידנערעטעלבכרוד ,גנולײטּפָא

 : עדנענלָאפ סָאד ןעוועג זיא ,"גנוטייצ

 רעד ,ןארעלימ טַאטוּפעד רעשיזיוצנארפ רעטנַאקעב רעד,
 ןעסַאנעג יד טגידייטראפ טָאה סָאװ ,טאקאוודא רעלָאפטנַאלַאט

 -מהיראב םעד ןיא ,ןילוק ןוא (םעדייא סע'טקַאמ ?רַאק) גרַאפדַאל
 ךרוד זיא ,ימרופ טדָאטש רעד ןיא יירעסיש יד חכמ סעצָארּפ ןעט
 ןופ דילגטימ ןוא טסילאיצַאס א ןערָאװענ ןיילא סעצָארּפ ןעזיד

 ".ייטראּפ רעשיטסילאיצַאס רעשיזיוצנארפ רעד

 ןעוועג זיא גנודלעמ עזיד !טציא טננילק סָאד עוואקישט יו

 ןיוש ןטרעלימ זיא ןַאד טניז 1891 ןופ רעמוז םעד ןיא טקורדענ

 -סילאיצַאס רעד ןופ רעדילגטימ עטסניטכיוו יד ןופ רענייא ןעוועג

 -רַאפ םזילַאיצַאס ןעצנאנ םעד ןיוש טָאה רע ןוא ײטרַאּפ רעשיט

 טנעדיזערּפ ןעוועג רע זיא רעטעפש ןערהָאי עליפ טימ ;} ןעפרָאװ
 -ָאיצקַאער יד ןופ רענייא ןוא ,קילבוּפער רעשיזיוצנארפ רעד ןופ

 ,דנַאל ןייז ןיא רעקיטילָאּפ עטסרענ
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 רעטיײברַא עיירפ , יד -- .ןעטסיכרַאנַא יד םימ ףמאק
 ."עמיטש

 טפרַאשראפ ליפ ןיא ןעטסיכראנַא יד טימ ףמאק רעזנוא

 ךיוא ןעבָאה טייז רעייז ןופ ןעטסיכראנַא עשידיא יד .,ןעראוועג

 עטַאוװירּפ ַא ןעוועג סָאד זיא טשרעוצ ,ןַאורָא ןַא ןעמוקאב דלַאב

 ןעבעגענסיורא זיא עכלעוו ,"ןרעטשנעגרָאמ , ןעמָאנ ן'טימ גנוטייצ

 רעד רעטנוא ,ןָאדנָאל ריאמ ןופ רעטָאפ םעד ןופ ןעראוועג

 טעדנירגעג ייז ןעבָאה ךָאנרעד .יקסוואלסערב ,רד ןופ עיצקאדער

 יז ."עמיטש רעטייברא עיירפ יד, -- גנוטייצ ענענייא ןַא

 ןעטלַאה רימ סאווראפ ןעיירעפמיש טימ ןעריקַאטַא זנוא ןענעלפ

 . ןעזַארפ ערעייז ןופ ןעכאלּפֶא ןענעלפ רימ ןוא .עיצולָאװער יד ּפָא
 עשטייד ,עגיניזנוא טּפָא ,עכילרנעטשראפנוא ערעייז ןופ ןוא

 .שידיא

 פיליפ ןעבָאה םעד ןופ טנעלפ ןענינעגרַאפ ןעלעיצעּפס ַא

 רעייז ןעמוקסיורא טגעלפ סע ןעו ,דנעװַא גָאטשרענַָאד .ץנארק

 הרוש א ףיוא ןעזייוװנָא ,ןעזעל ,עיּפָאק ַא ןעמהענ רע טנעלפ ,טאלב

 ןעלעטש םהיא ךיז ןעגעלפ ןערערט זיב ןעכאל ןוא ,טרָאװ ַא רעדָא

 לעמיה ן'זויב-ךיז יד, עזארפ יד קנעדענ ךיא .,ןעגיוא יד ןיא

 .נידנעכאל טכייקראפ ךיז טָאה ץנארק רעכלעוו ןופ ,"רעביזה

 ןיא "עמיטש רעטייברא עיירפ , רעד ןופ רָאטקאדער רעד

 רע ןוא ,(ןָאסירעמ) קנַארפ ןעמָאנ ן'טימ ןאמרעגנוי ַא ןעוועג
 ןעזארפ ענייז .עלא ןופ שידיא עטסרעווש יד ןעכיורבעג טנעלפ

 ,רעטרעוו עשטייד טימ לופ ,עטרעטנַאלּפראפ ,עגנאל ןעוועג ןענייז

 ס'קנערפ ןעזעל .טכיורבעג ניטכיר ןעוועג רעמיא טינ ןענייז עכלעוו

 ןעכאמ קזוח ןוא ל?עשיט עפאק א ייב ךיוה רעד ןיא לעקיטרא ןַא

 ס'ץנארק ןעוועג ןזיא סָאד -- קינָאל ןייז ןופ ןוא ךארּפש ןייז ןופ

 ךילנהעוועג ייברעד ןענעלפ םהיא םורא .ביירטראפ-טייצ רעטסעב

 ןופ רענייא ךיוא לָאמא ןוא ,ןעסָאנענ ערעזנוא ןופ עכילטע ןעציז

 .ןעטלעוו ןערהעק ךיז טנעלפ סע ,ןעטסיכרַאנַא יד

 ַא ןיא ןעמוקרָאפ סעקנעצס עניזָאד יד ןענעלפ בור סָאד

 א ,ןָאלדָאל רענרָאק ןעבעל ,טירטס יסנעלעד ףיוא עפאק םעניילק
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 ןעטלאהעג ןעבָאה עפאק םעד .עיצקאדער רעזנוא ןופ טירט רַאַּפ
 ןעטסיבראנא יד .,ןײטשדלָאג ןוא ןאמסוז ,ערעזנוא ןעסָאנעג ייווצ
 טירטס ןָאשזיוויד ףיוא עפאק ןערעדנוזאב רעייז טאהעג ךיז ןעבָאה
 סקַאז) רעדירב ייווצ ןעוועג ןענייז םיתב-ילעב ערהיא ,קיַאּפ ןעבעל
 ןא ןעוועג זיא עכלעוו ןופ רערעגניא רעד ,(ןעסייחעג ייז ןעבָאה
 ןופ עגינייא ןוא ,ךיוא ןיהַא ןעמוק ןענעלפ רימ ..טסיכרַאנַא
 יד ,עפאק רעזנוא ןיא ןעמוק ןעגעלפ ,רעדיוו ,ןעטסיכרַאנַא יד
 ןענייז ןעײטרַאּפ ייווצ יד ןעשיווצ ןעסינטלעהרַאפ עכילנעזרעּפ
 -רַאפ טפָא טגעלפ ןעמ .עכילדנייפ ןייק טינ ןעווענ ךילטנענייא
 טלָאװ ןעגנוטייצ ייווצ ערעזנוא גידנעזעל םנה ,ןעמאזוצ ןעגנערב
 ןיא רענייא ןעניפעג טינ ךיז ןענעק רימ זא ,ןעניימ טנעקעג ןעמ
 ,תומא .דלד ס'נערעדנַא םעד

 רעיירפ , רעד ןיא ןענייז זנוא ףיוא סעקַאטַא עטסגיטפיג יד
 -עילעפ ןופ עמראפ רעד ןיא ןעראוועג .טכאמענ "עמיטש רעטייברא
 טָאה רעכלעוו ,רעקײטּפא דוד ןעמָאנ ן'טימ םענייא ןופ ,ןענַאט
 עזיד ןעבָאה טפארק עשילארָאמ ןייק .ץיו א ןעגָאז טנעקעג
 טייסכילנעזרעפ רעד בילוצ ,ןעבָאה טנעקעג טינ ענייז ןעסאּפש
 טש'רמולכ טייצ רעבלעז רעד וצ זיא רעכלעוו ,רעביירש םעד ןופ
 רעטרעטסיײנַאב ַא יא ,טסיכראנא רעטרעטסיײנַאב ַא יא ןעוועג
 טינ םהיא ןעבָאה אפוג ןעטסיכרַאנַא ירד ,דמלמ הרות דומלת

 ,טסנרע ןעמונעג
 טינ ןוא ,ץיוו רענעטַארעג א זיא ץיוו רענעטָארעג א ךָאד

 ןעסָאנענ ערעזנוא טָאה ןעיירעפיטש ס'רעקייטּפַא ןופ רענייא
 ,רועיש א ןהֶא טרענרעעג

 ליפ יֹוזא ?ָאמ יירד טאהעג טָאה "גנוטייצ רעטייברא, יד
 - - ."עמיטש רעטויברא עיידפ יד, יו רעזעל

 ןעבָאה ןעזארפ עשטייד עניניזנוא ערעייז ןוֿפ .ןעכאפּפָא טימ
 יד טָאה רֹהָאי ייווצ עטשרע יד .טנענונאב טינ ךילריטַאנ ךיז רימ
 ןעלקיטרַא עשיטערָאעט ?הָאצ א ןהֶא טקורדעג "ננוטייצ רעטיײברַא,
 ןופ ןעראוועג ןעבירשעג ןענייז ןעלקיטרא עזיד' ,םזיכראנא ןענעג
 ןוא ן'רעללימ ןוּפ ךילכעזטּפיױה) רימ ןוא ן'ץיווָאקליה ,ן'רעללימ
 אזא רעביא ןעביירש ץנַארק ךיוא טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .(רימ
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 .י רעטנָאמרעד ןעביוא רעד .רערעדנא ןא ךיוא לָאמא ןוא עמעט

 -נוא ?עקיטרא ןא טאהעג ,ליּפשייב םוצ ,טָאה ,ןָאטסָאב ןופ ,ןניפ

 ,"םירקיזייַא עמיראוו ןוא םזינומָאק ,םזיכרַאנַא , ןעמָאנ םעד רעט

 ,ןעזייוואב וצ טבערטשעג ןעבָאה ערעזנוא ןעננורעלקרע עזיד עלא
 ףיוא סעקַאטַא ענייז טימ ןוא ?אעדיא ןייז טימ םזיכרַאנַא דעד זַא

 א ףיוא .תושממ ןייק ןוא קינָאל ןייק טינ טָאה םארגָארּפ רעזנוא

 ןהֶא רעבָא ,רָאמוה טימ ןעפראווענכרוד ,רעגייטש ןעשינַאל גנערטש

 ןוא ןעכורּפשרעדיװ יד ןעלעטשסיורַא רימ ןענעלפ ןעיירעפמיש

 קזוח םהיא ןופ ןעבָאה רימ ,םזיכרַאנַא םעד ןופ ןעטייקניניזנוא

 טרעפטנעעג ןעבָאה ,טייז רעייז ןופ ,ןעטסיכראנַא יד ןוא ,טכאמעג

 -טינ רעבא עדנעגנילק ןהעש טימ ,ןעּפיצנירּפ עניימענלַא טימ

 -עלדיז ןוא ןעגנונידלושאב ערעווש טימ ןוא ןעזַארפ עגיד'תושממ

 .רעללימ טכאמעג ייז ףיוא טָאה סעקַאטַא עטסגיטפיג יד ,ןעייר

 עשיטערָאעט עכילרהיפסיוא יד ןענעוו טדערעג ָאד בָאה ךיא

 יד .םזיכרַאנַא םעד ןעגעג ןעבירשעג ןעּבָאה רימ סָאװ ,ןעלקיטרַא

 . ערעדנַא ןיא ןערעזנוא ףמַאק ןעזיד טימ לופ ןעוועג רעבָא זיא גנוטייצ

 סנעבייצ עליפ ןענָארטעג טָאה רעמונ רעדעי .ךיוא ןעלקיטרַא
 .ןערענַאל ייווצ יד ןעשיווצ ןעסיוטשנעמַאזוצ יד ןופ

 רעטייברא, ןעננאגרהָאי ייווצ עטשרע יד גידנערעטעלבכרוד
 ןעבירשעג ןענייז תורוש עזיד רעדייא טייצ עצרוק ַא) "גנוטייצ

 עכלעוו ,סלעּפמעס עגינייא טנעכייצראפ ךיא בָאה ,(ןעראוועג
 ןוא ?ןעטכאלש, עניזָאד יד ןופ דליב א ןעבענ רעזעל םעד ןעלעוו

 .ןיימעגלא ןיא ןעטייצ ענעי ןופ רעטקַארַאכ םעד ןופ

 ,גנַאגרהַאי ןעטשרע ןופ "ננוטייצ רעטײברַא  רעמונ ןיא

 א ןעגעוו ,איפלעדאליפ ןופ טכיראב רעדנעגלָאפ רעד ךיז טניפעג

 -יירפ רעד רעטיר, עּפורג רעשיטסיכראנא רעד ןופ גניטימסַאמ

 -הַאטס ,טסָאמ ןַאהָאי :טדערענ ןעבָאה סע ןעכלעוו ףיוא ,"טייה

 .רענערּפ ןוא רערעדעל ,שטיוואר ,רעל

 ערעדנא רעטנוא טָאה -- טכיראב רעד טעדלעמ --- רענערּפ ,

 ןעטאטוּפעד עשיטארקַאמעד ?איצַאס יד :;טגאזעג ןעיירעפמיש

 (ןעגיילוצּפָא) ןעבישרעפ וצ סעכילגעמ סעלא ןעוט דנאלשטייד ןיא
 טעװ סע ןעװ זא ,ארומ ןעבָאה ייז .עיצולָאװער עלאיצַאס יד

 ענהעש ערעייז ןערילרַאפ ייז ןעלעוו עיצולָאװער ַא ןהעטשטנע
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 ןעפורעג רע טָאה זנוא .,"נַאטסכייר םעד ןיא עציז עכייוו

 רע טָאה--"גנוטייצ רעטיײברַא , יד , .,"ןעּפמול עשירעלדניווש,

 עדנאב א ןופ ןעבענענסיורא טרעוו -- ,שיטעטאּפ ןעפורעגסיוא

 -ָאס רעד) טכענקבעיל זא ,ןעירשעג טָאה רעלהַאטס ."רעלדניווש

 טרעלקרע לָאמַא טָאה (דנאלשטייד ןופ רערהיפ רעשיטסילאיצ

 ןיוש סָאד רע טוט רעבָא טנייה .טפאשלעזעג רעניטנייה רעד גירק

 עלא טימ ןעמאזוצ טנעמַאלרַאּפ ןיא טציז רע ?ייוו ,רהעמ טינ

 ןעשנעמ ןענעג ןעטערטפיוא טינ ךָאד ןעק ןעמ ןוא ,רעלדניווש

 ".ןעמאזוצ טציז ןעמ ןעמעוו טימ

 עכלעוו ,רעּפוק ןעוויטס ןופ ,"קלָאפ םעד סיוא עמיטש , ַא ןיא

 ,גנאנרהָאי ןעטשרע םעד ןופ 24 רעמונ םעד ןיא טקורדענּפא זיא

 ; תורוש עדנענלָאפ יד ךיז ןעניפענ

 טהעטש ,29 רעמונ ,"רניירפ רעטייברא, רענָאדנָאל םעד ןיא;

 -ָאװערילַאיצַאס זיא "דניירפ רעטייברא, רעד :; עדנענלָאפ סָאד

 ראפ ךיז טימ ןעלעטש ןערענָאיצולָאװער-לאיצַאס יד ןוא רענָאיצול

 -לאיצַאס זא ,ןענָאז סָאװ ןעטסילאיצַאס לייט םענעי ךילכעזטּפױה

 טנאה ןהענ ןעפראד ןוא ןענעק ןעטסיכראנא ןוא ןעטארקַאמעד

 עכילטפאשלעזעג עניטציא יד ןעפמעקַאב ןיא טנַאה ןיא

 רָאטקַאדער רעד) ּפָאלַאנ טנָאז רעטייו לעסיבַא .,גנונדרָא
 ןענייז ןערענָאיצולָאװער לָאיצַאס זַא ,("דניירפ רעטיײברַא , ם'ןופ

 ןענעג ,ןעצעזעג עשירַאטנעמאלרַאּפ ןענענ ,ןעמראפער עלא ןענענ

 רָאנ זומ ןעמ ! ןָאיצולָאװער ןוא ןָאיצולָאװער ?לכב ; ףמאק-להאוו

 ןיוש טעוו סָאד .רעטייברא םעד ןעצעהפיוא ןוא טכאמ טימ ןהעג

 ןעטסינראנא סאוו ,ץכענאז יד זיא סָאד .הלואנ יד ןעננערב

 "ונרַא רעייז זיא סָאד .ןעננולמַאזרַאפ ערעייז עלַא ףיוא ןע'נשרד

 -ָאמעד-לאיצַאס רעבא .,קיטקַאט ןוא םארנארּפ רעזנוא ןענעג טנעמ

 טייקניטעט עשיראטנעמאלראּפ ,ןעמרָאפער ןענעקרענא ןעטַארק

 רימ ןענעק יו ,טנייה .ןיימענלא ןיא ףמאק ןעשיטילָאּפ םעד ןוא

 ןענאלשרָאפ ּפָאלַאנ עסָאנעג לָאז ,אברדא ? טנאה ןיא טנַאה ןהענ

 ",ןאלּפ ןעשינָאל ַא

 ןופ, גנולײטּפָא רעד ןיא גנאגָרהַאי ןעטשרע ןופ 29 רעמונ ןיא
 ךיז ןעניפענ ,שזדייּפ רעטשרע רעד ףיוא ,"ןעטייוו ןופ ןוא טנעהָאנ

 ; תורוש עדנענלָאפ יד
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 -אּפָארּפ ןענעג ,סקיירטס ןענעג ןענייז ,ןעטסיכרַאנַא יד ,ייז,

 ןופ רָאנ ןעטלַאה ייז .יעד-רָאבייל ןענעג ,ןעלהאוו ךרוד עדנַאג

 ןוא הילת יד ביוא ? טינ סָאד ייז ןעוט סָאװראפ .,ןעלטימ-טלאוונ

 -ינַא עשיטסילַאיצַאס ראפ רעצעלּפ עטסעב יד ןענייז טרוָאק רעד

 עכלעזא ןיא ןהעז טינ ךיז ייז ןעזָאל סאווראפ אט ,סעיצַאט

 "? רעצעלּפ

8, 

 -- .סעדנַארַאב ףעזָאשזד -- .ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןיא
 יַאמ-רעמשרע רעד--.ןעטסיכרַאנַא ןוא ןעטסילַאיצָאס

 ,דַארַאּפ

 עטשרע יד ןיא ךיז טָאה ןעטסיכרַאנא יד טימ ףמאק רעזנוא

 עשידיא יד ןיא ןעלהיפ טזָאלעג ןערהָאי-"ננוטייצ רעטייברא,

 רעד ןיא יוװ קרַאטש יוזא טינ ייז ןופ רענייק ןיא רעבָא ,סנָאינוי

 טלעדנאהעג ךילטנענייא ךיז טָאה ןעטרָאד ,ןָאינוי רעכאמקוָאלק

 רעניטכיר ; סעדנָארַאב ףעזָאשזד ןעטנַאמרעד-ןעביוא םעד ןעגעוו

 ןעוועג זיא סעדנָאראב דצ ןעכלעוו וצ ,ענארפ רעד ןענעוו ,טגאזעג

 טייצ עצרוק א זא ,טריסאּפ ױזַא טָאה סע םירָאו ,רעכילדניירפ

 ןעראוועג רע זיא "גנוטייצ רעטייברא , רעד ןופ גנודנירג רעד ראפ

 א ןעמוקאב ירהיא ןיא טָאה ,ןָאינוי רעד ןופ רעשזדענעמ רעד

 םעד וצ ןעמוקענוצ גנילצולּפ םעד ךרוד זיא ןוא טכאמ עסיורג

 ,ןעבעל ןעכילטנעפע ןופ ןָא-ןעביוא

 : ןעוועג יוזא זיא סע

 טאהעג ןעבָאה רעּפעש-קוָאלק עכילטע ןופ רעטייברא יד
 עטנינייאראפ , יד וצ טעדנעװעג ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,סקיירטס

 םעד ןערהיפ ןעפלעה ייז ןעלָאז ייז זא ,"ןעטפאשקרעווענ עשידיא

 דעטניִאּפַא קעווצ ןעזיד וצ ןעבָאה "ןעטפאשקרעוועג , יד .,ףמַאק

 -לעוו ,ךאש א םענייא ,ןייטשנייוו דראנרעב :; יירד ןופ עטימָאק א

 ןוא ,רעכאמ סטנעּפ-עינ יד ןופ רערהיפ רעד ןעוועג ןאד זיא רעכ

 טאנעלעד ַא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,ן'סעדנַארַאב ףעזָאשזד

 -יירטס יד ,"ןעטפאשקרעוועג, יד וצ רעכאמ סטנעּפ-עינ יד ןופ
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 ,ןעביילב ייז ייב לָאז יירד יד ןופ רענייא זא ןעטעבעג ןעבָאה סרעק
 טָאה סאוו רעניצנייא רעד ןעוועג זיא סעדנָאראב יוװ יוזא ןוא

 ,ןעבילבראפ רע זיא ,וצרעד טייצ טאהענ

 ןיא) עניוװָאנ ןייק ןעוועג טינ ןענייז סקיירטס רעכַאמ-קוָאלק

 לייטנא לָאמ ערערהעמ ךיא בָאה רהָאי עכילטע ענידרעהירפ יד

 רעבָא זיא ןָאינוי עגיטכיוו ןייק .(ןעפמַאק עכלעזַא ןיא ןעמונעג

 יד טגעלפ קיירטס ןעכיירניז ַא ךָאנ .ןעמוקסורַא טינ ייז ןופ

 ןיא עיצאזינאנרא עסיורג ןייק ןוא ,ןעלאפוצ ךיז ךילנהעוועג ןָאינוי

 קיירטס רעזיד .ןעוועג טינ ךיוא ףמאק ןופ טייצ רעד ןיא ןליפא |

 טָאה טייהרעטעטרַאװרענוא ןוא ןעסקַאװעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה רעבָא

 עכילטע ןופ עיצאזינאגרא ןא טהילבעגרעדאנאפ םהיא ןופ ךיז

 ןוא -- ןעטייצ ענעי ראפ ?הָאצ עסיורג א --- רעדילגטימ טנעזיוט

 -נעטש ,עגיד'תושממ א ןופ קורדנייא םעד טכאמעג טָאה יז

 ,ךאז עניד
 רעד ראפ סעדנָארַאב טָאה קיירטס םעד ןופ .טייצ רעד ןיא

 ךיז טָאה רע ןוא ,טכאנ ןוא גָאט ךילבעטשכוב טייבראעג ןָאינוי

 ,ןעוועג זיא טָאטלוזער רעד .טכאמעג טבילאב רעדילנטימ יד ייב

 -היפ ןעכיירסולפנייא סלא ןהעזרעד גנילצולּפ םהיא ןעבָאה רימ זא

 .עיצאזינאגרא רעסיורנ א ןופ רער

 ןָאינוי עשידיא עטשרע יד ןעוועג זיא ןָאינוי רעכאמקוָאלק יד

 -ןהעש ןעסיורג ןעזיד ןיא ןוא .סיִפָא םענהעש ַא ןערהיפוצנייא

 .("רוניפ עדנעשרעה יד ןעוועג סעדנָארַאב זיא סיפָא ןעטרילבעמ

 ןייז .טקעּפסער סיורג ןעזיוועגסיורא םהיא {עבָאה רעכאמקוָאלק יד

 ןעדיילק וצ ןעביוהעגנא ךיז טָאה רע ; ןעסקאוועג לענש זיא טכאמ

 ןיא סע .עדריווטסבלעז רהעמ טימ ךיז ןעטלאה וצ ןוא רענהעש

 .ןענעקרעד וצ ןעוועג טינ םהיא
 םוצ םהיא בָאה ךיא ןעוו ,גנושאררעביא ןיימ קנעדעג ךיא

 .סיפא םענשזאוו ןייז ןיא טכוזאב לָאמ ןעטשרע

 ,"סנַאונוי ערעייז ןוא רעכאמקוָאלק יד ןופ ןעגנורעניארע  וד טוול (*

 טשינריופעגסיוא ,סופָא םענהעש םעד זא ,סיוא טמוק ,גרעבנעזָאר .א ןופ

 ךָאנ ,רעטעּפש ןעטַאנָאמ טימ טרהיפעגנייַא ןָאינוי וד טָאה ,"קנַאב ַא יו,

 ןעוועג סָאד זיא ,קנעדעג ךיא טייוו יו .קיורטס ןוא טואקאל ןעסיורג םעד

 .קוורטפ םענוילק םעד ךָאנ ךוולג ,טואקאל םעד רַאפ



 87 . "גנוטווצ רעטיײבוַא, יד

 טבילאב רעכאמיקואלק יד ייב ךיז טָאה רע זא נָאז ךיא

 טיײברַאעג טָאה רע רעכלעוו טימ ,טייחנעבעגעגרעביא יד .טכַאמענ

 .וצרעד עכאזרוא עניצנייא יד ןעוועג טינ זיא ,קיירטס רעייז ראפ

 ןיא רע ,םזיטעננאמ ןעכילנעזרעּפ ?עסיב שביה א טָאה סעדנָארַאב

 ןעקעוורע וצ םהיא ןיא גנירג זיא'ס .שנעמ רעגיצרעה-טוג רעכייוו ַא

 ןעמוקאב וצ ןוא ןעגיוא ענייז ןיא ןערערט ןעפורוצסיורא ,תונמחר

 ,ננוי רענהעש א ןעוועג רע ןיא ךָאנ וצרעד .םהיא ייב הבוט א

 ,עמיטש ןָאטיראב רענהעש א טימ ןוא ,רוניפ רענהעש ַא טימ

 .טקעּפסער ןעפורענסיורא טָאה אפונ עמיטש יד .עװָאסַאב א טעמכ

 -ראווניירא ןוא ,רעטכעלש ןייק טינ ןעוועג ךיוא רע זיא רענדער א

 רע טָאה עדער א רענייז ןיא ארמנ ?עקיטש א רעדָא ,קוסּפ א ןעפ

 םהיא ןופ ןענייז רעכאמקוָאלק יד ןופ עליפ ,ץרוק .טנעקענ ךיוא

 ןוא טַאהענ ביל םהיא ןעבָאה ייז ,טרעביוצאב ךילבעטשכוב ןעוועג

 .םהיא ראפ טרעטיצעג

 ןיימעגלַא ןיא ,ןעטייצ ענעי ןיא ןענייז רעטייברא עשידיא יד
 ןעשיוצ .טנייה יו טלעקיווטנע רענינייוו ךס א ןעוועג ,ןעמונעג

 עליפ ןענופעג ךילטנענייא ךיז ןעבָאה סרָאטיײרעּפָא-קוָאלק יד

 עצרַאװש ףיױױא ןענַאטשרַאפ ךיז, ןעבָאה סָאװ ,טייל עגנוי

 טנערעלעגסיוא ךיז ןעמ טָאה "?יירָאטײרעּפָא , םירָאװ ,"ךעלעטניּפ

 -הבישי עליפ ןעמונעג ךיז ןעבָאה םעד וצ ןוא ,אקירעמַא ןיא טשרע

 -עלַאב  עטנעגילעטניא-בלַאה רעדָא עטנעגילעטניא ןוא םירוחב

 ןענייז ןָאיני רעד ןופ רעדיינש יד רעבָא ,טייל עננוי "עשיטאב

 רעסערּפ יד ןעשיווצ ןוא ,םייחרעד ןופ רעדיינש עקסמַאד ןעוועג

 לָאצ עשביה ַא ןענופענ ךיז טָאה --- ןעננוי עקרַאטש עטנוזעג ---

 ענינייא .ןעשנעמ-ףרָאד ,רענערט ,ס'הלנע-לעב ,ןעדימש עשימייה

 -עניארעפ ענייז ןיא .סּפַאנש ַא ןעכַאמ טנעקעג ןעבָאה ייז ןופ

 ייז יו ,עכלעזַא רעסערּפ ענינייא גרעבנעזָאר .א טרעדליש ןעגנור

 "וויטוקעזקע םעד ןופ ריט יד ןעכערבפיוא ,ליּפשייב םוצ ,ןענעלפ

 "רעד רע .סרעשט טימ רעדילנטימ יד ןעריקַאטַא ןוא ,רעמיצ

 וצ ןעננואוצעג ןייז טנעלפ וויטוקעזקע יד יװ ךיוא טלהעצ

 ןעגניטימ ערהיא ןעטלַאהוצּפָא ןוא רעטסנעפ א ךרוד ןעפיױלטנַא

 -נעזָאר עכלעו ,רעסערּפ עכילטע יד  .ואוו-ץעגרע םייחעג ןיא
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 ךילכעזטּפיוה --- ךילנעזרעּפ טנעקעג ךיא בָאה ,טביירשַאב גרעב

 ןופ ןעננורעדליש ענייז זַא ,ןענָאז ןעק ךיא ןוא --- ייז ןופ ייווצ

 ןעניזָאד םעד ןופ עליפ .ןעבירטרעביא רָאה ַא טינ ןענייז ייז
 עטסרעטסיינַאב ןוא עטסיירט יד ןעשיווצ ןעוועג ןענייז ּפיט

 ץנַאנ טכארבענטימ םייה רעד ןופ רעבָא ןעבָאה ייז .טיילדןָאינוי

 טינ ,ליּפשייב םוצ ,זיא סע עכלעוו טיול ,ןעפירנאב עניטייצראפ

 ןַא לָאז שנעמ רענשזַאװ ַא זַא ,ךַאז עכילריטַאננוא ןייק ןעוועג

 סעדנָארַאב זַא ,ןעפערט טנעלפ ,ָאזלַא .שטַאּפ א ןעבעג רעטייברא

 ;ןעשטַאּפנָא םהיא ןוא רעסערּפ ןעדליו ַא ןעפורוצ ךיז וצ לָאז

 טקעּפסער ס'רעסערּפ םעד ןערעסערגרַאֿפ ךָאנ טנעלפ סָאד ןוא

 :טנָאזעג רימ וצ לָאמַא טָאה רעכלעזַא רעסערּפ ןייא .םהיא ֹוצ

 סעדנָארַאב רעטסימ יװ ןַאמ אזַא ןעוו דובכ ַא זיא רימ רַאפ,

 ."שטַאּפ ַא ריס טינ

 "צולּפ ױזַא ןעמוקענ םהיא וצ זיא עכלעוו ,הכולמ עגיזָאד יד

 ןַאד זיא רע יו ױזַא ןוא ;טשױרַאב ןע'סעדנָארַאב טָאה ,גניל

 טָאה ,גיניזטכייל רהעז ןוא ןערהַאפרענוא רהעז ,גנוי רהעז ןעוועג

 ןעשימָאק ַא ףיוא טקירדענסיוא לָאמ עכנַאמ גנושיורַאב ןייז ךיז

 ןעגעלפ רעננענ ןוא ןעלכיימש ןענעלפ ןעשנעמ עגיטייז .רענייטש

 -רַא עכילדימרענוא עיירט יד ןָא ןעסעגרַאפ ךיז קיטירק רעייז ןיא

 .ןָאינוי רעד רַאפ ןָאטענ טָאה רע סָאװ ,טייב

 סעדנָארַאב טָאה ,עלָאר רעיינ ןייז ןיא ךיז נידנעניפעג

 ,ןעשנעמ "גנוטייצ רעטייברא , ערעזנוא ןופ ןעכייוו וצ ןעביוהעגנָא
 .טסנרע ןעמהענ ֹוצ םהיא טניואוועג ןעווענ טינ ןענייז עכלעוו
 םהיא םוא .ןעטסיכרַאנַא יד טצונַאב ךיז ןעבָאה םעד טימ ןוא

 ןעביוהעננָא םהיא ייז ןעבָאה ,טייז רעייז ףיוא ןעניוועגוצרעכירַא
 זַא ,ןעועג זיא טָאטלוזער רעד .טייקמַאזקרעמפיוא ןעקנעש וצ

 -רַאנַא יד וצ טייקטנעהָאנ ןעזייווסיורַא ןעמונעג טָאה סעדנָארַאב

 .ןעטסיכ

 ןיא :דנַאטשמוא רעלעיצעּפס ַא טקריווענטימ טָאה ייברעד

 ךיז ןעבָאה ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןופ דראָאב וויטוקעזקע רעד

 -ליבטרָאפ , ןעשיטסיכרַאנַא םעד ןופ רעדילגטימ עכילטע ןענופעג
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 ןעבָאה סָאװ ,טייל עגנוי ןעוועג ןענייז סָאד .(* "ןייארַאפ-סגנוד
 בור סָאד ןוא גניטימס ַא ףױא טרָאװ סָאד ןעמהענ טנעקעג

 -טימ עכלעזַא ?יפוצ .ךיוא רעטקַארַאכ טאהעג עקַאט ייז ןעבָאה
 טליּפשעג ייז ןעבָאה ָאזלַא ;טָאהעג טינ ןָאינוי יד טָאה רעדילג
 וצ טלהעוורע ייז טָאה ןעמ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא עלָאר ַא
 טַאהעג ןעבָאה ייז סָאװ םעד ךרוד זייוולייטס .וויטוקעזקע רעד

 ךרוד זייולייט ןוא ןָאינוי רעד ןיא טכַאמס עדנערילַארטנַאק יד

 סע'סעדנָארַאב ןיא ןעניפעג ךיז ןעדנוטש עליפ ןענעלפ ייז סָאװ םעד

 ייז ןוא ,גנוקריוו ַא טַָאהעג םהיא ףיוא ייז ןעבָאה ,עינאּפמַאק
 .ײטרַאּפ רעייז ןופ ןעסערעטניא יד ןיא טצונעגנסיוא סָאד ןעבָאה

 ייוצ טייבראעג גנוטכיר רעזיד ןיא ןעבָאה ןעטסניטעטמא

 -נירג רעד ,נרעבנעזָאר םהרבא :וויטוקעזקע רעד ןופ רעדילנטימ

 -נעזָאר .רעדעיל .מ ןוא ,ןייארַאפ-סגנודליבטרָאפ , םעד ןֹופ רעד

 רעד ןופ רענגעג ענעסיברַאפ ןעוװעג ןענייז רעדעיל ןוא גרעב

 ןעווענ רהיא טימ זיא סָאװ ,ןעדעי ןופ ןוא "גנוטייצ רעטייברא,

 .(=* ןעדנוברַאפ

 ערעיוז ויב ןעמונעג ןעטסיכרַאנַא עשודוא יד ןעבָאה ןעמָאנ םעד (*
 ןעגידרעהירפ ןוא ןערָאװעג טנָאמרעד ןיוש זיא'ס יוװ .ןעסָאנעג עשטווד
 ווב ,גנוגעוַאב רעד וצ גוצַאב ןיא ןעקורדסיוא וד ןופ עליפ ןענייז ,דנַאב
 רעשטייד רעד ןופ ןערָאװעג ןעמונעג ,זנוא יויב וו םמוג יוזַא יז
 .ךַארּפש

 רעד זיא ,ךיז טלעדנַאה ָאד ןעכלעוו ןעגעוו ,גרעבנעזָאר םהרבא רעד (**

 ווז טָאה רע .טנָאמרעד ןעביוא בָאה ךיא "ןעגנורעניארע , סעטעוו רעבלעז
 ןעגנוטפיוהאב ענייז .רעטעּפש רהָאו גוסיורד טימ רהעפעגנוא ןעבירשעג
 ;טקנוּפדנַאטש ןעשיאייטרַאּפ ןייז טימ טברַאּפַאב טּפָא ןעניוז ןעגנונוימ ןוא
 ךיז טזָאל טסייג רעזיד .שנעמ-ויטרַאּפ סלַא ןעפָא ךילטנעגווא טדער רע ןוא
 .ךוב ןעצנַאג םעד ךרוד טעמכ ,רעגינייוו רעדָא רהעמ ,ןעלהופ םהיא ויב
 ךס ַא קרעוו ןייז טָאה ,ן'תועט ךרוד םתפ זייוולייט ןוא םעד ךרוד זייוולווט
 | .תולעמ עסיורג ךיוא רעבָא טָאה סע .ןערעלתעפ

 "ווקהיוו ןוא ןעטויוקגיטכירימונ עלַא ץַארט -- סע זיא ןעבירשעג

 רע זַא ,גרעבנעזַאר טגָאז המדקה ןייז ןיא .טנַאסערעטניא רחעז -- ןעמ
 -עדליש ענויז .רעביירש ןעלענָאיסעּפָארּפ ןייק רַאפ סיורַא טינ ךיז טלעמש

 רעבוורש עלענָאיסעּפָארּפ עכנַאמ זַא ,עבלעזַא טּפָא רעבָא ןענווז ןעגנור
 לופ-ןעברַאפ ןענייז ןעלעטש עליפ .ןיוז אנקמ טפרַאדעג םהיא ןעטלָאװ
 -עבעל ןוא ןעמערטרַאּפ עגודעבעל זנוא טיג רע ,רָאמוה טומ ט'םעט'עב ןוא
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 טערַאטסעג ךיז טשרעוצ ןעבָאה ,טייז רעזנוא ןופ ,רימ
 ןעניוצעג םהיא עבָאה רימ .ךיז וצ ןערעטנהענרעד וצ ן'סעדנָארַאב
 ןוא ,ךיז וצ ןעגיוצעג םהיא ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא יד ןוא ,ךיז וצ

 .ּפָאק יד טהערדרַאפ רָאנ םהיא טָאה סָאד

 ןעוועג ןענייז ןָאינוי רעד ןופ רעדילנטימ עניטעט יד ןעשיווצ

 .עשיטסיכרַאנַא ןַא ןוא עשיטסילַאיצַאס א --- סעיצקַארפ ייווצ

 ,ןעיירעסייר עדליוו ,םיחוכיו עניטפינ עסייה ןעמוקרָאפ ןעגעלפ סע

 .ּפעלק וצ ןעמוק רַאגָאז טנעלפ לָאמַא ןוא

 -עלקרע יד ןענָאמרעד ןעטסיכרַאנַא יד ןענעלפ "ערעזנוא

 ,סנָאינוי ןעגעג טדערעג ןעבָאה עכלעוו ,רערהיפ ערעייז ןופ ןעגנור

 .יָאטסוה ןעגיטפנוקוצ ַא רַאפ לַאירעטַאמ סלַא ,לכה ךס ןּוא .סענעצס עגו

 | .קרעוו עלַאפטרעװ טסכעה ַא סָאד זיא .רעקיר

 ,סנָאונוו רעכַאמ- -קוָאלק יד ןופ עטכושעג עשיולגנע ס'ןיוועל סיאול .רד

 ם'גרעבנעזָאר ןופ תונורסח יד טָאה ,/סרעקריַאוװ טנעמרַאג סנעמואוו יד,

 טימ טצונעב ךיז טָאה ןיוועל .רד .תולעמ ערעייז ןהָא ,?ןעגנורענוארע,

 ןופ ןעטייהלעצנויא עלופ טלעמַאזעגנָא ךיוא טָאה ןוא קרעוו ם'גרעבנעזָאר

 רעבָא זיא לַאירעטַאמ ןייז .ןעלַאװק ערעדנַא ןוא ןעגנוטווצ ענעדושרַאפ

 רעד זא ןהעז ןעק ןעמ ןוא ,רעטקאראכ ןעגיטייז-ןיוא ןא ןופ טּפָא וצ

 רע זַא רעדָא ,טנַאקַאב ךילדנורג טינ דנַאטשנעגעג םעד טומ זוא רעביורש

 עטסגיטבווו יד ןופ עגינווא .םהיא ןעגעװו ןעסינדנעטשרַאפסימ טָאה

 "עג טונ טָאה רע לייוו ךַאפנווא ,ןעזָאלעגכרוד םהיא ייב ןענייז ןעטקנוּפ

 -ַאב סעיצַאוטוס רעדָא ןעגנורוסַאּפ יד ןופ עכנַאמ ןעגעוו .ויז ןופ טסואוו

 א רעדָא ,טינ ףירגאב ןייק רָאג רעדעווטנע קרעוו ןייז ןופ רעזעל רעד טמוק

 ןוא גוטכור םהיא ויב ןענייז ןעטקאפ יוד ןופ עטסיימ ,ךָאד .ףירגאב ןעשלאפ

 טפָא ןוא ,גרעבנעזָאר יוו רחעמ ךס ַא רע טיג רעפוצ ערעדנַא ןוא טמוטַאד

 ס'ןיוועל .רד .רעכילטקניּפ ס'ןיוועל זוא ,רעפוצ ַא ןעביג ערייב ןעוו

 םעד ןופ גונעג טאהעג םונ טושּפ טָאה רע רָאנ .רעמוג א ןעוועג זוא טכיזבא

 .ךיז רַאפ לַאירעטַאמ ןעגוטבור

 ןייז ןיא ןיגרוב ץרעה ךיוא טביורש רעכַאמיקוָאלק יד ןעגעו

 ןא ויא קרעוו עזוד ."גנוגעוװַאב רעטייברַא רעשידיא רעד ןופ עמכישעג ,

 ,סנָאונוו עלַא םימ ךיז טגיטפעשַאב יז רעבָא יו יוזַא .עשיאיוטרַאטנוא

 ףליה סלַא .ץַאלּפ ןעטקנערשַאב ַא רָאנ ןעבעגּפָא רעכַאמ-קוָאלק יד יז ןעק

 קרעוו יירד עלַא ןענויז ןָאונוו רעכַאמ-קוָאלק רעד ןופ רעקירָאטסיה ַא רַאפ
 ,ךילצונ
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 ךָאנ זא ,ןעהירשעג ןוא ,"ןעויטַאילַאּפ , סלא טכאלעגסיוא ייז

 ןעטסיכרַאנַא יד ןעגעלפ ייז .םַאזקריו ןענייז ןעטאהט-טלאווג

 ןייק טםינ ןזיא סםנָאינוי יד ןיא ?ייטנא רעייז זַא ןעפרַאוװפיוא
 ןעבָאה וצ םוא רָאנ ייז ןיא ךיז ןערַאּפש ייז זַא ,רעגיטכירפיוא
 עלַאמ, :ןערעפטנע ןעטסיכרַאנַא יד ןענעלפ םעד ףיוא .,טכַאמ

 ןיא טינ ןעביולג ןעטסיכרַאנַא !ןענָאז רערהיפ ערעזנוא סָאװ
 ."ךיז רעביא רערהיפ ַא שנעמ רעדעי זיא זנוא ייב .,רערהיפ ןייק

 -ַאיצָאס א .עיסוקסיד אזַא טניואווענייב לָאמַא בָאה ךיא

 ערעייאה :שינָאריא טנָאזעג טָאה רעכַאמ קוָאלק רעשיטסיל
 ! וויטַאילַאּפ ַא זיא ןָאינוי ַא זַא ןענָאז סעּפע ךָאד ןעגעלפ ןעסָאנעג

 יו ףירט יױזַא ךייא ייב זיא ןָאינוי ַא זַא ,טניימעגנ בָאה ךיא

 טנעמַאלרַאּפ ַא זַא ,ןעוועג זיא רעפטנע רעד ".טנעמַאלרַאּפ רעד
 -עד עשיטסילַאטיּפַאק ןעציז ןעטרָאד םירָאװ ,ףירט עקַאט זיא

 ןופ סיואכרוד ךָאד טהעטשַאב רעבָא ןָאינװי ַא ןעטַאטוּפ

 .רעטייברא

 יד ןעגנעלפ ,ןענישרע זיא ?גנוטייצ רעטײברַא, יד רעדייא

 ןענעג ןעײרשעג-"וויטַאילַאּפ , ערעייז ייב ןעטלַאה ךיז ןעטסיכרַאנַא

 "םיוא זייווכעלסיב סָאד ייז ןעבָאה רעבָא ךָאנרעד ,סנָאינוי יד

 .ןעבענעג
 סיאול .ר עכלעוו ףיױא ,ןענניטימ טנַאמרעד ןיגרוב ץרעה

 ,ןעטסיכרַאנַא עשידיא עטסניטכיוו ייווצ יד ,ןהָאק לעקיימ ןוא

 -סגנודליבטרַאפ , רעשיטסיכרַאנַא ןַא זַא ,טרעלקרע ןעפָא ןעבָאה

 !עדייר ןעגעלפ ייז רעדָא ; ןָאינוי ַא יו רעניטכיוו זיא *ןייארַאפ
 עטוג ַא ."עטבעלש , ןוא ?עטונ, --- סנָאינוי יילרעייווצ ןעגעוו

 ןיא ןָאינוי ערענָאיצולַאװער א ןעסייהענ ייז ייב טָאה ןָאינוי

 ןעטייצ ענעי ןיא טנעלפ --- ןינרוב טלהעצרעד -- ןיז ןעבלעז םעד

 רעטייברא, רענָאדנָאל םעד ןיא יקסוװָאנַאי .ש ןעביירש ךיוא

 ןיא ןוא ןָאדנָאל ןיא טניואוועג ןַאד טָאה יקסוװוָאנַאי) "דניירפ
 ,(גנוטייצ רעזיד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג

 -רַאנַא רעננוי רעד זַא ,רעזעל םעד ןענָאמרעד ןעלעוו רימ
 איפלעדַאליפ ןיא טניואוועג ןַאד טָאה רעכלעוו ,רענערּפ טסיכ

 ,ןעטסיכרַאנַא יד ייב רענדער רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעוועג זיא ןוא



 ןעבעל ןיימ ןופ רעמעלב 69

 ןערָאבעג ןיא סע ןעכלעוו ןופ ,רָאפנעמַאװצ םעד ףיוא טָאה

 רע ןַא ,ןעירשענסיוא ןעפָא ,"גנוטייצ רעטייברא , יד ןערָאװעג

 רעד ןעוועג זיא סָאד .ןעוויטַאילַאּפ סלַא סנָאינוי יד טמאדרַאפ

 רעטייברא, יד זיב רהעפעגנוא קיטקַאטדןָאינוי רעייז וצ ?עסילש

 ךיז ייז ןעבָאה ךָאנרעד .ןעראוועג טעדנירגעג זיא "גנוטייצ

 "עטכעלש , ןוא סנָאינוי "עטוג, ןופ ענינעשימ א ןיא טרעטנַאלּפעג

 -ןָאינוי ענידרעהירפ עצנַאנ רעייז ייז ןעבָאה ךילדנע זיב ,סנָאינוי

 ןייז ןעמונעג ןעבָאה ייז .,םעדיוב ן'פיוא ןענַארטעגפױרַא קיטקַאט

 עשידיא עטנינייארַאפ , יד ןיא רַאגָאז ןוא סנָאינוי יד ןיא גיטעט

 םוטעמוא רעבָא ןענייז ןעטסילַאיצָאס יד ,"ןעטּפַאשקרעוװעג

 ,ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק רעד ןיא רעסיוא) טכַאמ-טּפיוה יד ןעוועג

 יד ןעוועג ײטרַאּפ רעזנוא זיא לכה ךס ןיא .(טייצ עסיוועג ַא

 ,גנונעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןיא טפַארק עדנעשרעה

 .טיובעגפיוא ךילטנענייא טָאה יז עכלעוו

 יד ןיא ןעטסיכרַאנַא יד ןעבָאה ןעמונעג ןיימענלַא ןיא

 .טַאהעג טינ גנוטיידַאב עגיד'תושממ ןייק סנָאינוי

 טָאה סנָאינוי יד ןיא טייקכַאװש רעייז זַא ,טביולג ןיגרוב

 רעייז ןיא ךורּפשרעדיװ ןעטנהָאמרעדדעבױא םעד ןופ טמַאטשעג

 יד ןענענ יא ,סנָאיני יד רַאפ יא ןעוװעג ןענייז ייז ; יסילאּפ

 טלָאװעג ןעבָאה ייז יא ,טמַאדרַאפ ייז ןעבָאה ייז יא ;סנָאינוי

 טנעקעג טינ ייז רעטייברא יד ןעבָאה ,ָאזלַא .,ייז ראפ ןעטייברא

 .טסנרע ןעמענ

 טלעדנַאהעג ךיז טלָאװ סע ןעוו ,ןעווענ ניטכיר טלָאװ סָאד

 רעבָא טדער ןעמ ןעוו .רעטייברא ערעטנענילעטניא ןענעוו רָאנ

 -סטנעּפ-ינ רעדָא רעדיינש ,רעכַאמקוָאלק עסַאמ רעסיורג רעד ןעגעוו

 ַא סלַא ןעבעונָא סָאד ןעק ןעמ זַא ,טינ ךיא ביולנ ,רעכַאמ

 עכַאזרוא-טּפיוה יד זַא ,טנייצרעביא ןיב ךיא .עכַאזרוא עגיטכיוו

 ןעבָאה ייז עכלעוו ןענעוו ,ןעטַאהט-טלַאװג יד ןיא ןענַאטשַאב זיא

 א ןעגעו ןעיירשענ ערעייז ןיא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ טדערעג

 ,קיטקַאט "רערענָאיצולָאװער , רעד ןיא ,עיצולָאװער רענידלאב

 ,.טרעדָאפעג ןעבַָאה ייז עכלעוו

 ןעבָאה רענדער עטוג ןוא) רעטונ ַא זיא רענדער רעד ןעוו
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 רעסיוועג ַא ףיוא עיצאטינַא טרָאס ןעזיד טימ רע ןעק (טאהעג ייז
 רעבָא ,טייל עגנוי סָאלק ןעסיוועג ַא ןעריסערעטניארַאפ םסייצ

 -לָאפ לָאצ עסיורג ַא טלַאהטנע רעכלעוו ,םלוע ןעטיירב ַא םינ

 .ןעשנעמ ענעסקַאוװרע-גידנעטש

 עכיווה טימ לופ ןעװעג גנוטייצ רעייז זיא ,סנעטייווצ

 טנעקענ טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןעלקיטרַא ענעקורט טימ ןוא רעטרעוו

 | ,ןעסַאמ יד וצ ןערילעּפַא

 רעזעל רהעמ ךס ַא טאהענ טָאה ?גנוטייצ רעטײברַא , יד

 ,סולפנייא רחעמ ךס ַא ןוא "עמיטש רעטייברא עיירפ , רעייז יו

 עצרוק ַא טבעלענּפָא טָאה יז .,טרעטַאמעג ךיז טָאה גנוטייצ רעייז

 ,טנעפעעג קירוצ רהיא ןעמ טָאה ןאד .טּפַאטסענ טָאה יז ןוא טייצ

 טָאה יז .טריטסיזקע טינ ןערהָאי ענעי ןיא יז טָאה גנַאל רעבָא

 טָאה יז סָאװ עציטש יד ןוא,; ןָאשיילוקריווס עניילק ַא טָאהענ
 -םיוא רהיא נונעג ןעועג טינ זיא רעריזיטַאּפמיס ןופ ןעמוקַאב

 | ,ןעטלאהוצ

 ןעק ,"ןעננורעניארע , ס'גרעבנעזָאר םהרבא טזעל ןעמ ןעוו
 יד ןעשיוצ ץנערוקנָאק יד זַא ,קורדנייא םעד ןעמוקַאב ןעמ
 -רעטייברא רעשידיא רעד ןיא ןעטסילַאיצַאס יד ןוא ןעטסיכרַאנַא
 ,ןעטפערק עכיילנ ןעשיווצ ץנערוקנַאק ַא ןעוועג זיא גנונעװַאב
 רַאפ רעקרַאטש ןעוועג ןענייז ןעטסיכרַאנַא יד זַא ,ראנָאז רעדָא
 ןעבָאה ,טגָאזעג יו .תועט רעסיורג א ןעוועג טלָאװ סָאד ,זנוא

 ןעשיוצ .,גנוטײײדַאב עניילק ץנַאג א טאהענ ?כה ךס ןיא ייז

 עטרעטסיינאב ענעבענרעביא ?לָאצ עשביה ַא ןעוועג ןיא יז

 םעד ןופ לַאװק טּפיוה רעד ןעוועג זיא רעייפ רעייז ןוא ,ןעשנעמ
 רעבָא .טייל עגנוי ןיא טקעװרע ןעבָאה ייז סָאװ ,סערעטניא

 .ייז ןענענ ןעװעג זיא עירָאעט רעייז ךיוא ןוא קיטקַאט רעייז

 רימ) דַארַאּפײַאמ ןעטשרע םעד טריזינַאנרָא ןעבָאה רימ ןעוו

 סנָאיגי עשידיא עלַא ןעבָאה ,(1890 רהָאי םעד ייב ץלַא ןעטלַאה

 רעטנוא ךיוא ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק יד ,טגילײטַאב םהיא ןיא ךיז

 רעשידיא רעד טָאה "גנוטייצ רעטייברא, רעד ןופ סולפנייא םעד

 ןעכילטלעװלַא םעד ראפ גנורעטסיײנַאב טימ טהילנעג לַאטרַאװק
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 ףיוא ןערָאװעגנ טמסיטשַאב זיא רעכלעוו ,בוט - םוי רעטייברַא
 ,סערגנָאק ןעשיטסילַאיצַאס ןעלַאנָאיצַאנרעטניא רעזירַאּפ םעד

 ,1889 ןיא
 ןעוועג ןענייז רעזייה טנעמענעט רעטרעדנוה ןופ רעטסנעפ יד

 ,רעטייברא עדנערישרַאמ יד ןעוו ןוא ,ןענהָאפ עטיור טימ טרירָאקעד
 םוטעמוא ייז ןעמ טָאה ,ןעננַאגעגכרוד ןענייז ,קיזומ טימ טיילנַאב

 ןוא ןעיירשעגיאררוה טימ ,ןענהָאפ עדנעכָאפ טימ טסירנַאב

 .ןעטנעמסידָאלּפַא
 עשידיא ַא .ןעמוקענרָאפ ןענייז סענעצס עטנַאסערעטניא

 רעבָא טָאה יז ;קיזומ יד ,ליּפשייב םוצ ,טרעהרעד עטסָאבעלַאב
 ןעטױר א יז טּפַאכ ;ןהָאפ עטיור ַא ןעטיירנוצוצ ןעסעגרַאמ
 ןוא ,םורב רהיא ןופ ןעקעטש םעד וצ וצ םהיא טדניב ,ךוטשיט
 יד וצ םינּפתלבק א רעטסנעפ רהיא ןופ יז טכָאפ םעד טימ

 .עדנערישראמ
 עטיור יד זַא ,טנעקרעד ןעמ טָאה ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא

 רעד .ןעקעטש ַא וצ ןעדנובעגוצ ,לעטסייוו עטיור א זיא ןהָאפ
 .ךעלּפענק יד טקרעמַאב טָאה רעטכַאבָאעב

 יד ןעוװעג טינ ךילריטַאנ ןענייז רעטייברא עשידיא יד

 ןיא .בוט"םוי םעד ןיא טנילײטַאב ךיז ןעבָאה סָאװ עניצנייא

 ערעסערג -- סנָאינוי עשטייד עליפ ןעוועג ןַאד ןענייז קרָאי וינ
 עלַא ןעבָאה ייז ןוא -- עשידיא יד יו לָאצ ןיא רהעמ ןוא
 "רעייפ רעטייברא ןעלַאנָאיצַאנרעטניא םעד דובכל טרישרַאמענ
 טימ ךיז ןעבָאה ייז םגה ,ךיוא סנָאינוי רענאקירעמַא ןוא .,גָאט
 .טריסערעטניא טינ בוט-םוי םעד ןופ ןיז ןעשיטסילַאיצַאס םעד

 ןוא רעטייברא עדנערישרַאמ ןופ טכליחענ טָאה טדָאטש עצנַאנ יד

 ,רעווקס-ןָאינוי ףיוא ןעמוקענפיונוצ ךיז ןענייז עלַא .,קיזומ רעייז

 שטייד ,שילננע ףיוא סעדער ןערָאװעג ןעטלַאהענ ןענייז סע ואוו

 ,שידיא ןוא

 רעכַאמ-קוָאלק יד ייב טָאה יַאמ ןעטשרע םעד ךָאנ דלַאב

 עשיטסיכרַאנַא ערעייז וליפַא טָאה עכלעוו ,ענַאל ַא טלעקיווטנע ךיז
 ערעזנוא עלַא .זנוא וצ ןעדנעװו וצ ךיז ןעננואווצענ רעדילנטימ

 .טנילײטַאב ךיז ןעבָאה רענדער
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 -- .דיירטיקוָאלק רעד ןיא ףמַאק רעסיורג רעטשרע רעד
 עכילסעגרַאפנוא ןַא -- .דײסרַאג רָאסעפָארּפ  רעדיוו

 ,גנולמַאזרַאּפ |

 ַא ןיא טגינייארַאפ ךיז ןעבָאה סרערושטקעפונַאמ-קוָאלק יד

 ןעכערבוצ וצ קעווצ םעד טיס "ןָאשיײאיסָאססַא סרערושטקעפונַאמ ,

 ןעמונעג טינ עיצאזינַאגרָא יד ייז ןעבָאה רעהירפ ,ןָאינוי יד

 ,ךיז טלַאה יז זַא ןהעזענ ןעבָאה ייז ןעוו ,רעבָא רעטציא ,טסנרע

 .גיהורמוא ןערָאװעג ייז ןענייז

 יד זַא ,טרעהעג ךיא בָאה רעהירפ רהָאֹי רֶאּפ ַא טימ ךָאנ

 א .ןעדלוד טינ גנַאל סנָאינוי יד ןעלעוו סרערושטקעפונַאמ

 -נוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעװָאיַאמ ןעמָאנ ן'טימ רעדיינש-קוָאלק

 לָאמַא ,רימ טימ ךערּפשענ ַא ןיא טָאה ,עסָאנעג יײטרַאּפ א רערעז

 :טנָאזעג

 -רַאפ ךיז סרערושטקעפונַאמ יד ןעלעוו רעטעּפש-רעהירפ ---

 .טוַא-קַאל ַא ןעכַאמ ןוא ןעגינייא

 סע ןוא .ןעמוקענרָאפ טציא ָאזלַא זיא גנונינייארַאפ רעייז

 טימ ןעשַארטס ייז זַא ,ןעטייז עלַא ןופ ןערעה ןעמונעג ךיז טָאה

 .טוָא-קַאל א

 זַא ,(דנַאב ןעגידרעהירפ םעד ןיא) טגנָאזעג ןיוש בָאה ךיא

 ןענייז ,ןעמַאנסיוא גינייוו רהעז טימ ,סרערושטקעפונַאמ-קוָאלק יד

 סנעטסיימ ןענייז רעטייברא יד דנערהעוו ,םידוהי עשטייד ןעוועג
 רעדָא ,ןעיצילַאג ,ןעלױּפ ,דנַאלסור ןופ ןעדיא ערעזנוא ןעוועג
 טָאה סרעטַאק יד ןעשיווצ ,ןרָאננוא ןופ ןעדיא עדנעדייר-שידיא

 עשידיא-שטייד רעדָא עשידיא-שימהעב לָאצ עשביה ַא ןענופעג ךיז

 רעסערּפ ןוא סרָאטײרעּפא ,רעדיינש יד ןעשיווצ .,ןעטנַארנימיא

 םידוהי עכייר יד .טייהנעטלעז ַא ןעוועג דיא טרָאס אזַא זיא רעבָא

 .גנטכַארַאפ טימ טקוקעג רעמיא ןעדיא ערעזנוא ףיוא ןעבָאה

 ןעוו ןוא .קלָאפ ןערעגירעדינ ַא רַאפ טכַארטַאב ייז ןעבָאה ייז

 ןענעג ןעריזינַאנרָא ןעמונעג ךיז טָאה קלָאפ "רערעגירעדינ , רעזיד

 ' ,סאה רערעטיב ַא ןערָאװעג גנוטכַארַאפ רעד ןופ זיא ,ייז
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 -עגנָא ךיז טָאה סע .ןעמוקעג טוַא-קַאל רעד זיא ךילדנע = |
 ןיא טייקניניילק יד סָאװ ןיא .טייקגיניילק א ןופ ןעגנַאפ

 טלחעצרעד ןרעבנעזָאר רעבָא .טינ ןייֵלַא ךיא קנעדעג ןענַאטשַאב

 : עדנעגלָאפ סָאד םעד ןענעוו

 טייבראעג טָאה טַאלּפ ןוא טימשדלָאנ עמריפ קוָאלק רעד ייב,

 זיא רעכלעוו ,ןַאמּפָאה ןעמָאנ ן'טימ רעדיײנש-לעּפמעס רעסיוועג ַא

 רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןַאמּפָאה רעזיד .ןַאמ ןָאינוי רעטוג א ןעוועג

 .ךעלציּפש ענעדישראפ ןָאטּפָא ּפאש ןיא טנעלפ רע ,רעלציוו

 טָאה ןוא דייז םעניד ןעקרַאטש ַא ןעמונענ רע טָאה לָאמ ןייא

 וצ טנַאװ ןייא ןופ ,ּפַאש ןעצנַאנ ן'רעביא ןעניוצענרעביא םהיא

 א ,טימשדלָאג ירנעה זַא ,ןעכַאמ ךיז ףרַאד .,רעטייווצ רעד

 ,ּפַאש ן'רעביא ןעפָאלעג לענש ןיא ,עמריפ רעד ןופ רעבמעמ

 ."זָאנ םעד ןעטינשעגנייא םהיא טָאה דייז רעד ןוא

 יד טָאה רַאפרעד ןוא .טקישעגקעװַא ןעמ טָאה ןע'נַאמפָאה

 .עמריפ רעד ייב קיירטס ַא ןעפורעגסיורא ןָאינוי

 .ןָאינוי ערעדנוזַאב ַא טַאהעג ןַאד ןעבָאה סרעטַאק-קוָאלק יד

 ןוא ,רעכַאמקוָאלק יד טימ טגינייאראפ ןעוועג רעבָא ןענייז ייז

 .עמריפ רעד ןענעג קיירטס-עיטאּפמיס ַא ןיא סױרַא ןענייז ייֵז |

 ,םרעטַאק ערעייז ןעסָאלשעגסיױא סרערושטקעפונַאמ עלַא ןעבָאה ןַאד

 ףױא טָאה ןָאיני יד ןוא .טוַא-קַאל רעד ןעוועג זיא סָאד

 עלַא ןעפורעגסױרַא טָאה יז .,קיירטס ַא טימ טרעפטנעענּפָא םהיא

 טרעקַאלפוצ ךיז טָאה סע .רעכַאמ-קוָאלק דיײסטוא ןוא דייסניא

 -ַאק ןעשיוצ סױטשנעמַאזוצ רעסיורג רעטשרע רעד ,ףמַאק רעד

 ערעזנוא טָאה ןעמ ןוא ,דיירט-קוָאלק רעד ןיא טייברא ןוא לַאטיּפ

 .ןעגנולמַאזרַאפ ןעריסעדדַא וצ ןעדַאלעגנייא רענדעד

 ,"ןעננורעניארע) טקנוּפ ןעזיד ייב טנָאז גרעבנעזָאר

 :(95 שזדייּפ

 -לַאיצַאס יד ךיוא ןעבָאה קיירטס רעכַאמ-קוָאלק םעד ךרוד,

 ,ןָאיני רעזנוא ףיוא סולפנייא םעד ןענירק טלָאװעג ןעטַארקַאמעד

 ,ןיקטעמאז ,ןַאהַאק .בא ןעסָאנעג יד יו ,רענדער עטפעב ערעייז ןוא

 ןוא ןעוועג ניטעט רהעז ןענייז ערעדנַא ךָאנ ןוא רעללימ יאול

 ."טַאהט ןוא הטַאר טימ רעקיירטס יד ןעפלָאהעג

 ןענייז רימ זַא ,קורדנייא םעד ןעכַאמ טנעקעג טלָאװ סָאד
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 .תועט ַא ןעוועג טלָאװ סָאד ןוא ,טייהרענעטעבענ-טינ ןעמוקענ
 -קוָאלק רעד ןופ "?לייפ דנע קנער , יד ייב זא ,זיא טקַאפ רעד

 רעלוּפָאּפ רהעז ןעוועג "ננוטייצ רעטייברא, יד זיא ןָאינוי רעכַאמ

 .רענדער ערעזנוא טיס ןעוועג זיא עבלעז סָאד ןוא ,טבילאב ןוא

 ןעוועג ןעטסיכרַאנַא יד ןענייז ןָאינוי רעד ןופ רערהיפ יד ןעשיווצ

 ןענייז ייז ןליפא רעבָא ,רימ יו ןעטָארטרַאפ רעסעב ךס ַא

 רעד ןיא .ןעדַאלנייא זנוא ףרַאד ןעמ זַא ןענַאטשרַאפניײא ןעוועג

 ַא ןעװעג טּפיױהרעביא גנומיטש יד זיא קיירטס םעד ןופ טייצ

 ן'פיוא ןעמונעג ?ײטנַא ןעבָאה םידדצ עדייב  ,עכילרעדירב

 .רענייטש ןעטסכילדירפ

 ,טכארבעג ָאד בָאה ךיא עכלעוו ,תורוש רֶאַּפ יד ךָאנ ךיילנ

 : גרעבנעזָאר טנָאז

 -לַאיצַאס יו טוג ױזַא ןעטסיכרַאנַא ,טרָאװ םענייא טימ ,

 וצ קיירטס םעד סעטסעב רעייז ןָאטעג ןעבָאה ןעטַארקָאמעד

 .ניטכיר ץנַאג זיא סָאד ןוא  ."ןעניוועג

 רעכאמקוָאלק רעד ןופ סיִּפָא ןיא נידנעמוקניירא ,לָאמ ןייא

 ,דײסרַאג *רָאסעּפָארּפ, םעד ןענופענ ןעטרָאד ךיא בָאה ,ןָאינוי

 ,דנַאב ןעטייוצ העז) טנַאקַאב ןיוש ןענייז רימ ןעמעוו טימ

 טימ עטבישענ רעד ןופ ןיוש סייוו רעזעל רעד ,(428 שזדייּפ

 חלשמ ן'דייסראג טָאה ייטראּפ רעזנוא יוזא יו ,עווטירב רעד

 ןוא ןהעזעג טינ ננַאל םהיא בָאה ךיא ."רעקייפ , א סלא ןעוועג

 םהיא בָאה ךיא ןעוו ,טציא .םהיא ןָא ןעסענרַאפ טעמכ ןיוש בָאה

 ךיא ןיב ,ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק רעד ןופ סיפֶא םעד ןיא ןענופעג

 ,ןערָאװעג טניוטשרע

 טנערפענ ךיא בָאה -- ?ָאד ןַאמ"הרבח רעד טוט סָאוװ ---

 ,רערהיפ יד ןופ ןעצעמיא ייב

 רימ ןעמ טָאה -- ,קיירטס ןיא ןעפלעהטימ טעוװ רע ---

 יד ןעבענ וצ ףיא ןעבָאה םהיא ףרַאד ןעמ --- ,טרעפטנעעג

 .סרעטרָאּפער עשילגנע יוד ןצ סעיינ

 טימ דייר ןוא העטש ךיא יו ןהעזרעד טָאה דייסראנ ןעוו

 טימ ןעמוקענוצ רימ וצ רע זיא ,רעכַאמ-קוָאלק יד ןופ עּפורג ַא
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 ןעטלָאװ ריס יו יוזא ,טסירנַאב ךימ ןוא םינּפ ןענידנענייש א

 ,דניירפ עטסעב יד ןעוועג

 ןערָאװעג ןעדַאלעגנייא קיירטס םעד וצ ךילריטַאנ זיא דיײסרַאג
 עצנאג יד םהיא טָאה ײטרַאּפ רעייז םורָאװ ,ןעטסיכרַאנַא יד ןופ

 -נעזָאר .(* רָאטַאטינַא ןעשיטסיכרַאנַא סלַא טניטפעשַאב טייצ

 עשיטסיכרַאנַא יד ןופ רענייא , סלַא ןע'דייסראנ טנָאמרעד גרעב
 ןענַאו ןופ ןוא ןעווענ זיא רע רעוװ, :רעבָא טנָאז רע ."רענדער

 זַא ,טוייו סָאד ."'טסואוועג טינ רענייק טָאה ,ןעמוקעג זיא רע

 רעד ןיא עלָאר ַא טליּפשענ ןעבָאה סָאװ ,ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד

 -ענג רעד טימ טנַאקַאב ןעוועג טינ ןענייז ,ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק

 -עגנָא ןעטסיכראנַא עשטייד יד ןופ זיא דײסרַאג ױזַא יו עטכיש

 .רָאטַאטינַא רעשילגנע סלַא ןערָאװעג טלעטש

 זַא ,ןעזייוװַאב ןוא ןעניוא יד ןענעפע ייז טוואורּפעג בָאה ךיא

 ןיא ןעמענ וצ ?ייטנַא שנעמ רעדנעסַאּפ רעד טינ זיא דײסרַאג

 םהיא בילוצ .טרעהעג טינ רעבָא ןעבָאה ייז .ףמַאק רעייז

 טלָאװ גנולעטש ַאזַא רעבָא ,ןעהיצקירוצ טלָאװעג ךיז ךיא בָאה

 -גינייא ןופ ןעסערעטניא יד ןיא ןוא ,קיירטס םעד ןערעטש טנעקעג

 ,טרירָאנניא ניפיולרָאפ ענַארפ-דייסרַאנ יד ךיא בָאה טייק

 ןייז ןוא ןע'דייסראנ ןענעו טלהעצרעד גרעבנעזַאר סָאװ

 ָאד סָאד ?עװו ךיא ןוא ,ניטכיו זיא קיירטס םעד ןיא עלָאר

 רעבלעז רעד ףיוא) ךילמענ ,טגָאז רע ,ךילרעטרעוו ןעקורדרעביא

 : (23 שזרייּפ

 רענייא ןעוועג ךיוא זיא רענדער עשיטסיכרַאנַא יד ןעשיווצ ,

 -קוָאלק יד יו ,דײסרַאג רָאסעּפָארּפ רעדָא ,דיײסרַאנ רעסיוועג ַא
 ןופ רעדָא ןעוועג ןיא רע רעוו .ןעפורענ םהיא ןעבָאה רעכַאמ

 יד ןעוו זַא ,ןערָאװעג טלהעצרעד ןיוש זוא דנַאב ןעטיוווצ ןוא (*
 ,רעלדניווש סלַא "טקעסעג , םהוא טָאה ויטרַאּפ רעטייברַא עשיטכילַאיצַאס
 ןברק סלַא טלעטשעגרָאפ םהיא ךיז ןוא ןע'טסאמ ןַאהַאי וצ קעװַא רע זוא
 "ערענָאוצולָאװער, טלַאה רע סָאװ רַאפרעד ןעגנוגלָאפרַאפ ערעזנוא ןופ

 ןוא .טנעקיילעג ךילריטַאנ רע טָאה עווטירב רעד טימ השעמ וד .סעדער
 טפָא ,ןעבעל ןעשיטקַארּפ ןיא ןערהַאפרע גינייוו יוזַא ןעוועג זיא טסאמ
 "עג יוזַא םחיא טָאה סָאה רעשיאייטרַאּפ ןייז ןוא ,וויאַאנ שרעדניק יוזַא
 ,טביולגעג םהיא טָאה רע זַא ,טנערב
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 ענינייא .טסואוענ םינ רענייק טָאה ןעמופענ ןזיא רע ןענַאװ
 רַאפ זַא ןוא שטריושט ַא ןיא חלנ ַא זיא רע זַא ,טגָאזעג ןעבָאה

 ערערנא ;ןעפרָאװענסױרַא םהיא ןעמ טָאה סומזיכרַאנַא ןייַז
 יד ןופ ןָאיּפש ַא ןיא רע זַא ,טלעמרומעג רָאנ ןעבָאה רעדיוו

 זיא רע ,ןייז טינ לָאז ךאז יד יװ רָאנ ; סרערושטקעפונַאמ
 טנעלפ סעדער ענייז ןיא ןוא ,רענדער רעטנעכייצעגסיוא ןַא ןעוועג

 טעטילַאטורב רהיא ראפ ייײצילַאּפ יד ןעריקיטירק קרַאטש רעמיא רע
 ערעזנוא ןעבָאה סעדער עכלעזַא .סרעקיירטס יד רעביאנעגעג
 רעצנַאג רעד ןערָאװעג ךיילנ זיא רע ןוא ,ןעכילנעג קרַאטש עטייל

 .ן'סעדנָארַאב טימ ןעמַאזוצ ,קיירטס ןיא רעדיל

 טָאה ןוא רענירג ַא ןעוועג ךָאנ זיא סעדנָארַאב יו ױזַא ןוא,

 לַארעביא דײסרַאג זיא ,ךַארּפש עשילננע יד טנעקעגנ גינעוו רהעז

 סעשטיּפס ןעטלַאה רע טנעלפ נאטנוז ןעדעי .רעטשרע רעד ןעוועג

 ןופ ןעגנערב טנעלפ ןוא קיירטס םעד רעביא סעשטריושט יד ןיא

 ןייז ךרוד .סרעקיירטס יד רַאפ טלענ טימ קעז עצנַאג ןעטרָאד

 עצנַאג יד ןיא ןעננוטייצ עשילננע יד ןיא ןעביירש ןוא ןעדער

 ."טייז רעזנוא ףיוא ןעווענ טדָאטש

 עטנעכייצעגסיוא ןָאטענ קיירטס םעד ראפ טָאה דייסרַאנ זַא

 .ןייז טינ עגַארפ ןייק ןעק םעד ןענעוו ,טיײברַא ?יטיסילבָאּפ ,

 רַאגָאז ןוא ,סרעטרָאּפער יד וצ ןעמוקוצוצ יו טסואווענ טָאה רע

 ןעננוטייצ יד ןיא רע טָאה ייז ךרוד ןוא ,ןערָאטקַאדער יד וצ

 -נוא ןוא עצַארּפ רערעווש רעד ןופ ןעגנורעדליש טכַארבענניײרַא

 לָאז עסערּפ יד זַא .,רעכַאמ-קוָאלק יד ןופ ןעבעל ןעכילקילגנ
 -נוא ץנאג א ןעוועג זיא סרעקיירטס ןופ טייז רעד ףיוא ןהעטש

 ןעזיד טָאה םלוע רענַאקירעמַא רעכייר רעד רעבָא ,ךַאז עכילנהעוועג

 ייוצ ןעשיווצ סיוטשנעמַאזוצ ַא יו ױזַא סעּפע טכַארטַאב ףמַאק

 טרעטַאמ ןוא טעװעבַארַאב רענייא עכלעוו ןופ ,ןעטנַארנימיא ןעסַאלק

 סעכלעזַא טלָאװ רענַאקירעמַא ןעשיווצ יו ױזַא) ןעטייווצ םעד

 ףיוא רענַאקירעמַא עכייר יד ןעבָאה ,ָאזלַא .(! ןעפָארטעג טינ לָאמנייק

 ןעבָאה ייז ןוא ,ךַאז רעדמערפ רעטייוו ַא ףיוא יו טקוקעג םעד

 .ךאבענ ,ןעטנַארנימיא עטקירדרעטנוא יד ףיוא תונמחר טַאהעג
 ןעגענ קיירטס א טרהיפעג ןעטלָאװ ןעטנַארגימיא עבלעז יד ןעוו

 .השעמ רעדנא ץנאנ ַא ןעוועג טלָאװ ,ןעטסילַאטיּפַאק רענאקירעמא
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 -עג ןעבָאה עכלעוו ,רעכַאמ-קוָאלק יד טימ רעבָא ןעריזיטַאּפמיס וצ

 .ךַאז ערעלוּפָאּפ ַא ןערָאװעג זיא ,םידוהי עשטייד ןענענ טקיירטס

 טזײטרעװדַא ךיז טָאה דײסרַאג זַא .,,ןענָאז טינ ךיוא ןעק ןעמ'
 סע'סעדנָארַאב ןעבעגעג םוטעמוא טָאה רע ,ן סעדנָארַאב יו רהעמ

 רעכַאמ-קוָאלק יד סָאװ עביל רעד ןעגעוו טלהעצרעד ןוא ןעמָאנ

 טימ לופ ןעווענ ןענייז ןעגנוטייצ יד .רערהיפ רעייז וצ ןעבָאה

 םהיא עדָאמ ַא ןערָאװעג זיא ייז ייב ןוא ,סעדנָאראב ףעזָאשזד

 יד ןופ גינעק רעד) "סרעקיימ-קוָאלק יהד ווא גניק יהד , ןעמור וצ

 ,(רעכַאמ-קוָאלק

 סעדנַארַאב ןזוא טַאנָאמ עכילטע ענידרעהירפ יד ןיא ביוא

 םציא רע ןיא ,סנָאינוי עשידיא יד ןעשיווצ , טנַאקַאב ןערָאװעג

 ןיא רַאנָאז ןוא טרָאטש רעצנַאג רעד רעביא טנַאקַאב ןערָאװעג

 .ךיוא טדעטש ערעדנַא

 ױזַא עלָאד ַאזַא טליּפשעג ןעגנוטייצ יד ןיא טָאה דײסרַאנ

 ַא יװ רָאנ ןעמונענ ?ײטנַא קיירטס םעד ןיא טלָאװ רע יו

 יד ףיױא תונמחר טָאה סָאװ ,ּפָארטנַאליפ א יװ ,רעוט-כ

 רעניטייז ַא זיא ןילַא רע ,ךעבענ ,רעדנעלסיוא עמירָא עדנעדייל

 יד ןופ ,ייז ןופ רענייא זיא סעדנַארַאב .סע טסייה ,שנעמ

 יטיסילבָאּפ טכוז ,רענַאקירעמַא רעד ,דײסרַאג ,רע ןוא ,רעדנעלסיוא

 ןעטבילַאב םעד רַאפ ,ןסעדנָארַאב רַאפ ןוא ןָאינְוי רעד רַאפ

 .ןעטנַארגימיא עטקירדרעטנוא עזיד ןופ רערהיפ

 סָאװ ,טייברַא יטיסילבָאּפ יד ,ָאזלַא ,טפערטַאבנַא סָאװ

 םהיא ֹוצ ןעמ טָאה ,קיירטס םעד רַאפ ןָאטענ טָאה דײסרַאנ

 טגערפעג טָאה ןעמ .ןעבָאה טנעקעג טינ סיווענ תונעט ןייק

 יד רַאפ טלעמַאזעג טָאה רע סָאװ ,טלענ יד ןענעװ תולאש

 ףױא טנעּפסעג טָאה רע סָאװ ,טלעג יד ןענעוו ןוא ,סרעקיירטס

 עסערּפ רעד ןופ רעהעטשרָאפ טימ סרעניד ןוא סעשטנָאל עכייר

 ןעוועג םינ זיא סע עכלעוו ןעגעוו ,ןעבַאגסױא ןוא ןעטפנוקנייא ---

 טָאה רע סָאװ ,ןעצונ יד רעבָא .לָארטנָאק ןייק ןוא ןובשח ןייק

 טָאה ןעמ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג ןענייז סרעקיירטס יד טכארבעג

 .דנַאה ן'טימ טכַאמענקעװַא ץֹלַא סָאד
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 ןעבָאה ךילדנע .טקײרטסענּפָא ןעמ טָאה רעמוז ןעצנַאג ַא

 סע .הרשפ ַא ןענעװ ןעטעב ןעמונעג סרערושטקעפונַאמ יד

 ןעמוקעג זיא ןעמ ןוא ןעצנערעפנָאק ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא ןענייז

 ןעווענ טינ טנעמלטעס םעד ייב זיא סעדנַארַאב ,טנעמלטעס ַא וצ

 ,ןע'דייסרַאג ןופ זיולב ןעוועגנ ןעטָארטרַאפ זיא ןָאינוי יד .דנעזעוונַא
 רעכַאמיקוָאלק יד רַאפ טנעמירנַא םעד ןעבירשענרעטנוא טָאה רע

 -נוא טנעמירנַא םעד טָאה פרעטַאק יד ןופ רעהעטשרָאפ ַא ןוא

 ןעט16 םעד ןעװעג זיא סָאד .,דצ רעייז רַאפ ןעבירשעגרעט
 .1890 ,ילוי

 ןופ עטכישענ ןייז ןיא ןיוועק ,רד טנָאז טקנוּפ ןעזיד ייב
 : ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק רעד

 ןיא ןעבירשענ ןעווענ זיא טנעמירנא רעד יוװ ױזַא,
 םוא ,ןע'נַאהַאק .בַא וצ ןענַארטענקעװַא םהיא ןעמ טָאה ,שילננע

 ןַאהַאק .ןעגנוננידַאב יד ןעהעטשַאב סע סָאװ ןיא ןעניפענוצסיוא
 טָאה ןוא ךַאמּפִא םעד ןופ ןעטקנוּפ ענעדישרַאפ יד טרעלקרע טָאה

 טָאה ןעמ סָאװ טנעמיונא רעטסנרע רעד זיא סָאד זַא ,טרעלקרע

 ."ןעכַאמ טנעקעג

 :טלהעצרעד "ןעגנורעניארע, ענייז ןיא גרעבנעזָאר ןוא

 עלַא ןופ גניטימ-סַאמ ַא ןענופעגטַאטש טָאה ןעגרָאמ ףיוא,
 ,טירטס עטרעפ טסיא 21 ,לָאה טערעוװע-וינ ןיא סרעקיירטס
 .(=קרָאי וינ ןיא לָאה רעטסערג רעד ןעוועג ןַאד ןזיא רעכלעוו
 ןופ רָאטקַאדער רעגיטצעי רעד ,ןאהַאק עסָאנעג יװ םעד ךָאנ
 "אב יד טרעלקרע ןעבָאה סעדנַארַאב ףעזָאי ןוא ,"סטרעוורַאפ ,

 ךרוד טואוו א ןערָאװעג ןעמונעג זיא ,טנעמירגַא םעד ןופ גנוטייד
 / ןעבָאה 24 זיולב זַא ,ןעווענ זיא טאטלוזער רעד ןוא ךעלטעצ-םיטש

 ןעבָאה טנעזיוט ייווצ יו רחעמ ןוא ןעטייברא ןהעג רַאֿפ טמיטשעג
 | ."ןעקיירטס רעטייוו רַאפ טמיטשעג

 ןיוש טָאה "ןעדרַאג רעווקס ןָאסידעמ, רעד .תועמ ַא זוא סָאד (*

 רעּפוק ולופא ןוא .רעסערג לָאמ ליפ ןעוועג זיא רע ןוא, טריטסיזקע ןאד
 ףס ַא ךיוא זוא ,טריטסיוקע גנַאל ךיוא ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןָאינוו
 ןעוועג ןענייז סָאװ סלָאה ערעדנַא ןעוועג ךיוא ןענייז סע .רעסערג
 .רעסערג
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 זיא ,ךיז טלעדנַאה ָאד רעכלעוו ןעגעוו ,גנולמַאזרַאפ יד
 ןיא סע ןעוו בָאה ךיא עכלעוו ןיא עטסנידריווקרעמ יד ןופ ענייא

 ,ןעמוקעגרָאפ ןעטרָאד ןענייז סָאװ ,סענעצס יד .ןעמונעג ?ײטנַא

 :ןעטייהלעצנייא יד ןענייז טֶא .סענעצס עכילסעגרַאפנוא ןענייז

 ןעזעלרעביא ןעטעבענ ךימ טָאה ןָאינוי רעד ןופ עטימָאק ַא

 ךיא ,םעד ןענעװ גננוניימ ןיימ ןענָאז רהיא ןוא טנעמירנַא םעד
 סָאד רהעפעגנוא ןעוועג זיא רעטטנע ןיימ ןוא ,ןעזעלעגרעביא בָאה
 ;עדנענלָאפ

 .ןעלעטשרָאפ טינ ךיז ןעמ ןעק טנעמירגַא ןערעגרע ןייק,
 ליפ ױזַא טקײרטסענּפָא טָאה ןעמ זַא ,גירעיורט רהעז זיא סע

 גנוניימ עכילטנעפע יד .טַאטלוזער רעד זיא סָאד זַא ןוא ,ןעכָאװ

 -קפעונַאמ יד ןוא ,סרעקיירטס יד ןופ טייז רעד ףיוא ןעווענ זיא
 ,טנייצרעביא ןיב ךיא .ןעגָאלשעג טלהיפענ ךיז ןעבָאה סרערושט
 ,ןעגנוננידאב ערעסעב ליפ ןעמוקאב ייז ןופ טנעקעג טלָאװ ןעמ זַא

 ייז ןעסייה טְלָאװ רעטייברא יד רַאפ סָאד ןערעלקרע רעבָא

 טײקכילטרָאװטנַארַאפ אזַא ןוא ,ןעקיירטס וצ רעטייוו ןעהטַאר
 טאטלוזער רעד סָאװ סייוו רעו .,ןעמענ טינ רענייק ךיז ףיוא רָאט

 סרעקיירטס יד רהעמ ןיוש ןעלעוו ןעננוטייצ יד ? ןייז טציא טעװ
 -ענסיוא יױזַא ןענייז ,סרעקיירטס יד ,ייז ןוא ,ןעטרָאּפָאס טינ
 ןעמ לָאז ענַארפ יד זַא ,רעבירעד זיא גנוניימ ןייפ .טרעננוה

 ןעסילשַאב ייז ןעלָאז .,ןייֵלַא סרעקיירטס יד וצ ןעזָאלרעביא

 רענייק םוא ןוא .ןעקיירטס וצ רעטייוו טייראב ןענייז ייז יצ
 טמיטשענ טָאה רע זא ,ןענָאז ןענעק טינ ךָאנרעד לָאז ייז ןופ

 ךיז טָאה רע לייו רָאנ קיירטס םעד ןופ גנוצעזטרָאפ א רַאפ

 גנומיטשּפֶא יד לָאז ,ןעטייברא ןהענ ראפ ןעמיטש וצ טמעשעג
 ."ט ָא לא ב ט ע רק יס, ַא ךרוד ןעמוקרָאפ

 טנעמירנא םעד ןופ ןעטקנוּפ עלא ןעוועג הצורמ ןיב ךיא

 ןהֶא רעבָא ,שידיא ףיוא גניטימ-ססַָאמ םעד ףיוא ןעזעלוצראפ

 -רַאפ םעד וצ ץלא ןעזָאלוצרעביא -- גנוניימ ַא ןופ קורדסיוא ןַא

 .רעטײברַא יד ןופ ןעליוו ןוא דנַאטש

 רימ ןוא ,ןעמונעגנָא ךילצרעה ןַאלּפ ןיימ טָאה עטימָאק יד

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,לָאה טערעוװע ןיא ןעגנַאנענרעבירַא ןענייז
 ,רעכַאמ-קוָאלק טימ טקַאּפעג
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 ייװצ רַאפ רעטרעוו ייווצ ןעבירשעגפיוא ןַאד בָאה ךיא

 טָאה ןעמ ןוא ,"ןעטייברא, ןוא "ןעקיירטס, :סטָאלַאב טערקיס

 יייז ןופ ןעדעי ןופ ?הָאצ עסיוועג א רעטנירּפ ַא ייב טלעטשאב

 םעד טימ עמרָאפטַאלּפ רעד ףױא ףױרַא ךיא ןיב ןאד

 רעד ןעוועג ,ךיז טכַאד ,זיא סעדנָארַאב .טנַאה ןיא טנעמירגַא

 .עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןעוועג רע זיא סלאפנעדעי .רעדנעציזרָאפ

 ,טקתּפ ראפ טקנוּפ טנעמירנַא םעד ןעזעלענרָאפ בָאה ךיא

 רעבָא ,גנוגנידַאב רעדעי ןופ ןיז םעד גידנערעלקרע ,שידיא הףיוא

 ,טגָאזעג רעטייברא יד בָאה ךיא .ננוניימ ןייק נידנעקירדסיוא טינ

 טנעמירנַא רעד טלעפעג ייז יצ ןעמיטשַאב ןיילַא ןעזומ ייז זַא

 בָאה ךיוא .טינ יצ ןעקיירטס רעטייוו ןעליוו ייז יצ ,טינ יצ

 .טָאלַאב טערקיס םעד ןעגעװ ןַאלּפ םעד טניילעגרָאפ ייז ךיא

 .גנורעטסײנַאב טימ ןעמונעננָא ןַאלּפ םעד ןעבָאה ייז

 ןוא ךיא ןיב ,ןערָאװעג גיטראפ ןענייז ןעלטעצ-םיטש יד ןעוו

 ייז ןוא םלֹוע םעד ןעשיווצ ןעגנַאגעג עטימָאק רעד ןופ עכילטע

 זַא ,טרעלקרע רעבמעמ ןעדעי רימ ןעבָאה ייברעד .טלייטוצ

 ,ןעגיילפיונוצ םהיא ןוא טָאלַאב ןייז ןעמיטשאב טעװ רע תעשב

 .טמיטש רע ױזַא יו ןהעז טינ רענייק לאז

 םענענייא רעייא ךָאנ טולָאסבַא ,םייחעג טולָאסבַא טואוו ---

 ןעדעי וצ טגנָאזעג ךיא בָאה -- !טרעטשעננוא טולָאסבַא ,ןעליוו

 זיב ,רעטרעװ עבלעזיד טקנוּפ נידנעלַאהרעדיװ ,רעכַאמ-קוָאלק

 .ןײלַא ךיז ןופ ,שינַאכעמ טדערענסױרַא רימ ייב ךיז ןעבָאה ייז

 -עקניוו ענעדישרַאפ ןיא ןעגנַאנוצ ךיז ןענייז סרעבמעמ ענינייא

 עניטייז ןופ טרעטשעננוא טָאלַאב םעד ןעניײלוצנעמַאזוצ םוא ,ךעל

 סנעטסיימ .סַאג ן'פיוא סױרַא קעווצ ןעזיד וצ ןענייז עליּפ ןוא ןעניוא

 רעדָא גידנעציז טגיילעגנעמַאזוצ ךעלעטעצ יד ייז ןעבָאה רעבָא

 .ןהעז טינ לָאז רענייק זַא ױזַא רָאנ ,טרָא ןַא ףיוא גידנעהעטש

 ראפ ןעמיטש טעוװו טעטירָאיַאמ יד זַא ,טביולגעג ןעבָאה רימ

 ױזַא ןעװעג ןענייז ייז םירָאװ ,טייברַא רעד וצ קירוצ ןהענ

 יד ןעבָאה טציא ןוא ףמַאק ןעגנַאל םעד ןופ טרעטאמענסיוא

 ןעװ .רעהירפ יו םוג ױזַא ןייז וצ טניישענ טינ ןעטכיזסיוא

 יסױרַא ךיז טָאה סע ןוא ,סטואוו יד טלהעצענרעביא טָאה ןעמ

 עלַא זַא ןוא ןעטייברא ןהעג ?יוו עלעפייה ַא רָאנ זַא ,טנייצעג
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 וצ רעטייו ןוא ןערעננוה וצ רעטייו טיירַאב ןענייז ערעדנַא
 ןופ ןערערט ןענַאטשעג זנוא ןופ ענינייא ייב ןענייז ,ןעפמעק
 .ןעגיֹוא יד ןיא םזַאיזוטנע ןוא גנורעדנואווַאב

 ייב ייז ןענייז ,טואוו םעד ןופ רעפיצ יד טפעדטַאבנא סָאװ
 ,ןע'ניוועל ,רד טיול .ןע'נרעבנעזָאר ייב יו רעניטכיר ןע'ניוועל ,רד
 ןוא ןעטייברא, ראפ סטואוו 20 ןערָאװעג ןעבעגענּפָא ןענייז
 סָאװ ,ןעטכירַאב יד טימ טמיטש סָאד ."ןעקיירטס, ראפ 1036
 טימ ןוא ,שינעהעשעג רעד ךָאנ דלַאב ןעוועג טקורדעג ןענייז
 ,רהיא ןענעוו גנורעניארע ןיימ

 .גנוררעטסיײנַאב ענילייה ןופ המוחמ ַא ךיא קנעדעג רעטייוו
 טכַאלעג ןעבָאה ענינייא ,טצנַאטעג ,ןעירשעג ,טרידָאלּפַא טָאה ןעמ
 .ךיז טשוקעג ןוא ןעמונעגמורַא ךיז ןעבָאה ערעדנַא .שירעטסיה
 טימ עמרָאפטַאלּפ רעד וצ ןערַאּפש ךיז ןעמונעג ןעמ טָאה ךָאנרעד
 ןעמונעגּפָארַא טָאה ןעמ עכלעוו ,ךעלגניריוא ,ןעגניר ,סרענייז
 ,ךיז ןומ

 וצ טָאטשנֿא .טרעקעגרעביא ךיילג ךיז טָאה עסערּפ יד
 ייז ןעננוטייצ רענַאקירעמַא יד ןעבָאה ,סרעקיירטס יד ןעציטש
 ןייק רעבָא סָאד טָאה סרערושטקעפונַאמ יד .ןעריקַאטַא ןעמונעג
 ,ןערעוו טכַאמענ טזומעג טָאה טייברא יד ,ןעבענעגוצ טינ םומ
 ייז ןעבָאה גניטימ לָאה טערעװע וינ םעד ןופ סענעצס יד ןוא
 ,ץנערעפנָאק עטייווצ ַא ןעטעבעג ןעבָאה ייז .ןעקַארשעגרעביא
 ןַא טימ טנעמלטעס עיינ ַא ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןיא סע ןוא
 ,ןָאיני רעד ראפ גיז ןע'תמא

 :(99 שזרייפ "ןעגנורעניארע ,) טגָאז גרעבנעזָאר
 רעזנוא ןיא ןעטסיכרַאנַא יד ןעבָאה קיירטס םעד רָאפעב

 יד ןעבָאה קיירטס ן'כרוד רָאנ .דנַאהרעבױא יד טַאהעג ןָאינוי
 רַאפ טעטסיײלעג עטסניד עטונ ליפ רהעז ןעטַארקַאמעדילַאיצַאס

 טנעכייצענסיוא ךיז ייז ןעבָאה רעבָא ךילכעזטּפיוה ,ןָאינוי רעזנוא |
 רהעז ןַאד טָאה ןאהַאק .בַא .נעג .קיירטס ןופ םנעמלטעס םייב |

 ךיז טָאה טנעמיטנעס רעד ןוא ןעמונעג לײטנַא ןעניטכיט ַא
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 ןעריזיטַאּפמיס וצ ןעגנַאֿפעגנָא ןעבָאה עליפ ,ןערעדנע ןעמונעג

 | יײיטרַאּפ רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד טימ

 טלעטשעגנָא םעדנָארַאב טָאה קיירטס ן'כָאנ ךיילנ רעבָא,

 ,סיאול .ר טסיכרַאנַא םענעזעוועג םעד רעשזדענעמ טנעטסיסַא סא

 ,4עשיטילַאּפ רעשיטַארקָאמעד ַא ָאנַאקיש ןיא טציא זיא רעכלעוו

 ."רעייפ ן'פיוא ליוא יו טקריװעג טָאה סָאד ןוא

 ,גרעבנעזַאר םניימ "טסיכרַאנַא רענעזעוועג , רעטרעוו יד טימ

 זיא ןעגנורעניארע ענייז ןעבירשעג טָאה רע ןעוו טייצ רעד ןיא זַא

 ,רעבָא ןַאד .טסיכרַאנַא ןייק ןעוועג רהעמ טינ ןיוש םסיאול .,ר

 ,1890 ןופ קיירטסיקוָאלק ןעסיורג םעד ןופ טייצ רעד ןיא

 טקַאפ רעד .ןעטסיכרַאנַא יד ןופ רערהיפ רעד ןעוועג ךָאנ רע זיא

 זא ,סולפנייא רעייז רעטנוא טייוו יוזא ךיז טניפעג סעדנָארַאב זא

 ןנוא טָאה ,טנעטסיסַא ןייז ראפ טכַאמעג רעדיל רעייז טָאה רע

 ,עכאזרוא עניצנייא יד ןעווענ טינ זיא סָאד .טרעטיברע ךילריטַאנ

 רעבָא םעד ןעגעוו ."רעייפ ן'פיוא ?יוא יו טקריוועג , טָאה עכלעוו

 | ,לעטיּפַאק ןערעטייוו ַא ןיא

 טָאה טציא, זַא ,גנוקרעמַאב ס'גרעבנעזָאר טפערטעבנא סָאװ

 ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה עליפ ,ןערעדנע ןעמונעג טנעמיטנעס רעד ךיז

 ,"ײטרַאּפ רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד טימ ןעריזיטַאּפמיס וצ

 ַא םירָאװ ,רעכַאמ-קוָאלק יד ןופ לייט ַא ףיוא רָאנ סָאד טהעג

 .גנוטכיר רעזנוא טימ טריזיטַאּפמיס ךיוא רעהירפ טָאה לייט עסיורג

 רעד ןיא טָאה "גננוטייצ רעטייבראג יד :טגָאזעג ןיוש יװ

 וומ ךָאד .רעזעל ענעבעגרעביא לָאצ עסיורג ַא טַאהעג ןָאינוי

 -טימ יד ףיוא סולפנייא סע'סעדנָאראב זַא ,ןעבעגוצ רעמיא ןעמ

 ןעטסיכרַאנַא יד וצ גנוניינ ןייז ןוא ,סיורג רהעז ןעוועג זיא רעדיכנ

 .גנוקריוו עכילטייד ַא טָאהעג טָאה

 ַא רַאפ טנעכערענ ךיז ןיילַא סעדנָארַאב טָאה ךילטנענייא

 רעטייברא, רעד ןופ רַאגָאז ןוא ,ײטרַאּפ רעזנוא ןופ דילנטימ

 טינ לאמנייק טָאה רע "ןָאשיײאיסָאססַא גניִשיִלבָאּפ גנוטייצ

 א רע זיא שיטערָאעט זַא ,ןעסייהעג טָאה סָאד .טרינגיזער

 טריזיטַאּפמיס ןָאינוי רעד וצ גוצַאב ןיא רָאנ ,טַארקַאמעד-לַאיצַאס

 .ןעטסיכרַאנַא יד טימ רהעמ רע
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 ןעמצעל םוצ דײסרַאג -- .ןָאינוי רעּפוק ןיא גניטימ-פַאמ ַא
 --- ,ץסיאול טימ עטאבעד ןיימ --- .סיאול .ר -- ,לָאמ

 .ןַאמדלָאג ַאמע ןוא טסָאמ ןַאהָאי

 ס'גרעבנעזָאר ןופ טכַארבעג בָאה ךיא עכלעוו ,עלעטש ַא ןופ
 סע ןעגנַאלק ַא ראפ סָאװ ןהעזענ רימ ןעבָאה ,"ןעגנורעניארע,
 ןייא טול זַא --- ןע'דייסראנ ןעגעוו ןעגָארטעגמורַא ךיז ןעבָאה
 .סרערושטקעפונַאמ יד ןופ ןָאיּפש א ןעוועג רע זיא ,ןעכלעזַא גנַאלק
 ןעפורעגסױרַא טָאה טנעמלטעס ןייז יװ םעד ךָאנ ,סלַאפנעדעי
 ןעועג טלָאװ ,ןערָאװעג ןעסיוטשעגקירוצ ןיא ןוא גנוטסירטנע
 ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק יד טעװ רהעמ זַא ,ןעטרַאװרע וצ ךילריטַאנ
 טרעטעלב רחיא ןעװ ,ךָאד .קסע ןייק ןעבָאה םינ םהיא טימ
 ,רהיא טהעז ,רהֶאי םענעי ראפ *גנוטייצ רעטייברא, יד ךרוד
 ,ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק רעד ןופ גנולמַאזרַאפױעסַאמ ַא ףיוא זַא
 ןעט12 םעד ,גָאטיײרּפ ,ןאינוי רעּפוק ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עכלעוו
 ךָאנ ןעכָאװ ייווצ רהעפעגנוא -- רהֶאֹי םענעי ןופ ,רעבמעטּפעס
 -- קיירטס-קוָאלק ןעסיורג םעד ןופ טנעמלטעס ןעכילדנע םעד
 ןענעו טכירַאב ַא .רענדער יד ןֹופ רענייא ןעועג רע זיא
 ,"ננוטייצ רעטייברא, 29 רעמונ ןיא ךיז טניפעג גנולמַאזרַאפ רעזיד
 .גנַאנרהַאי רעטשרע

 יד ןעבָאה ,רעבמעטּפעס ןעט12 םעד ,גאטיירפ ןעגירָאפ,
 -רַאפךעסַאמ א טוטיטסניא רעּפוק ןיא טַאהעג רעכַאמ-קוָאלק
 דנעזעוונָא ןענייז סע, --- .טכיראב רעד טלהעצרעד -- "ננולמַאז
 טצוּפַאב ןעוועג זיא עמרָאפטַאלּפ יד ,ןָאזרעּפ דנעזיוט ייווצ ןעוועג
 -ענרַאפ ןעמ טָאה רענדער ןעטשרע סלַא .ןענהָאפ עטיור טימ
 רערהיפ םעד) ן'סיאול .ר ,טסקענ ,ן'סַאנָאי רעדנַאסקעלַא טלעטש

 יד זַא ,ןעירשעג טָאה רעכלעוו ,(ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד ןופ |
 -ַארּפ טדערעג טָאה ךָאנרעד .טנעּפַאװַאב ןייז ןעזומ רעטייברא
 ןענעוו טדערעג טָאה רע ,(טסיכרַאנַא רעשילגנע) דייסרַאנ רָאסעּפ
 ."ןַאהַאק .בַא טדערעג טָאה ךָאנרעד .טימַאניד

 . ;ערער ןיימ ןופ גוצסיוא ןעדנענלָאפ טלַאהטנע טכירַאב רעד
 ןאהַאק עסָאנעג טָאה -- ,ןעטַארקַאמעדילַאיצַאס ,רימ,
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 רימ םָאװ סָאד ןָאט וצ ןעכוז -- ,רעיימ טימ ןעירשעגנסיוא
 ןופ ,ןעטקַא עסיורג ןופ רָאנ ןעדער ןעטסיכרַאנַא יד .,ןעגידערּפ

 ןעו .,ּפֶא ייז ןעמוק ןעדער ן'טימ רעבָא ; ןעטאהט-ןעדלעה
 ןוא ,רעולוּפ ןעקעמש ןענעק ןעמ ףרַאד ,ןעפַאװ ןופ טיירש ןעמ

 עלעביצ ןוא טימאניד ןענעוו ןעזארפ עטסוּפ טימ ןעמוקּפָא טינ

 (ןעטסיכרַאנַא יד) רענגעג ענעסיברַאפ ערעזנוא סָאװ ,ץירקַאל טימ
 יד -- רעטייברא עמירַא יד ןופ םינּפ ןיא רעמיא ןעפרַאוװ
 שינעטער םעד טינ ןעהעטשרַאפ עכלעוו ,רעטײברַא עטפַאלקשרַאפ

 ןעמ ןעוו ןעכערברַאפ ַא ןיא סע .ענַארפ רעטייברא רעד ןופ
 -ַאניד ,ןָאיצולַאװער טימ ּפָאק םעד רעטייברא םעד טלעמוטרַאפ

 -ָאװער ןייק טרעוו יןָאיצולַאװער, ןעיירש ןופ .וװ .ז .א טימ

 ".טינ ןָאיצול

 טימ ן'סיאול טָאה ןַאהַאק , :זַא טעטכירַאב ךיוא טרעוו סע

 ףיוא ןעטשרע םעד ,עטַאבעד ַא ףיוא ןעפורענסיורַא ן'דייסרַאנ

 ."שידיא ףיוא ןעטייווצ םעד ןוא שילננע

 ןעירשעג גנולמַאזרַאפ רעדנעפערטַאב רעד ףיוא טָאה דיײסרַאג
 ןעטסַאק-םיטש ןופ טכַאלענּפָא ,עיצולָאװער רענידלאב א ןענעוו
 ,לאטיּפַאק ןענעג טימַאניד ןעכיורבעג וצ רעמייברא יד ןעפורעג ןוא

 עשידיא טצעה רע סָאװ םעד ןופ טכַארבענפיוא ןעוועג ןיב ךיא

 ייז ןענעק עכלעוו ,ןעטאהט-טלאונ עקסטָאידיא וצ רעטיײברַא

 -ירבַאפ יד רָאנ ןעפלעה ןוא קילננוא ןַא ןיא ןעננערבניירא רָאנ

 רעשילגנע רעד ןיא טקירדענסױא ךיא בָאה ץלַא סָאד .,ןעטנַאק
 "רשזדנעלעשטעג, ןע'רייסרַאנ בָאה ךיא ןוא .עדער ןיימ ןופ ?ייט

 .רימ טימ עטאבעד א ףיוא ןעמוק וצ

 טמהענ רע זַא ,טנָאזעג רע טָאה ,ןָאינוי רעּפוק ןיא ,ןעטרָאד
 ןוא ,קרָאי וינ ןופ ןעדנואוושרַאפ רע זיא םעדכָאנ ךיילנ רעבָא ,ןָא
 "מורא ךיז ןעבָאה רעטעּפש .ןהעזענ טינ םהיא ןעמ טָאה רהעמ
 .ויטקעטעד סלַא ואוו ץענרע טנעיד רע זַא ,ןעגנַאלק ןעגָארטעג

 רעד וצ ןזיא ,ןעפורענסיורַא ךיוא בָאה ךיא ןעמעוו ,סיאול

 .ןעמוקענ אי עטַאבעד

 -נערַאלק ןיא רעבמעטּפעפ ןעט80 םעד ןענופעגטַאטש טָאה יז *

 רעטרעפ ןוא רעטירד ןעשיווצ) טירטפ רעט13 רעד ףיוא ,לָאה ןָאד
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 51 רעמונ ןיא טקורדענּפָא זיא רהיא ןענעוו טכירַאב רעד ,(וינעווע

 "נוא זיא רע  ,גנַאגרהַאי ןעטשרע םעד ןופ "גנוטייצ רעטייברא,

 ךיא בוא ןוא ,(בַאטשכוב ןעשילננע ןַא טימ) "ר , ןעבירשעגרעט

 ןֹופ ןערָאװעג ןעבירשעג טכירַאב רעד זיא ,טינ תועט ןייק בָאה

 .ָארבמָאר ןעוועג זיא ןעמָאנ רע'תמא סעמעוו ,ן'ץנארק פיליפ

 ןעבענענכָאנ ןע'נַאהַאק טָאה סיאול, :טנָאז טכירַאב רעד

 טינ רע סָאװ ןיא ןהעז וצ רעווש ןעוועג זיא סע .,ןעטקנוּפ עלא

 ,ןעטקנוּפ יד ןיא זַא ,טרעלקרע טרעוו ייברעד ."ךָאנ טינ םהיא

 ,ןענַאטשרַאפנייא טינ טשרמולכ רימ טימ זיא סיאול עכלעוו ןיא

 וצ ןעװעג רעװש זיא סע זַא ,טרעטנַאלּפעג ױזַא ךיז רע טָאה

 "טכירַאב רעד טקרעמַאב ןַאד ,טגָאז (סיאול) רע סָאװ ןהעטשראפ

 : עדנענלָאפ סָאד רעביירש

 טָאה ןַאהַאק עסָאנעג סָאד ,טינ רעדנואוו ןייק ָאזלא זיא סע;

 רַאװ קיטירק עפרַאש ס'ןָאהַאק .ןעטקנוּפ עלַא ףיוא טניזענ

 ַא ןעטױט יו ןעהעזענסיוא טָאה סע .ניטיונ טינ ךילטנעגייא

 ."טַאמרַאה ַא טימ גילפ

 רעטמהחירַאב רעד ןענַאטשעג זיא לאז םעד ןופ ריט רעד ייב

 ַא טרעהענ טָאה רע  .טסָאמ ןַאהַאי רערהיפ רעשיטסיכרַאנַא

 טינ רע טָאה שידיא ןעדייר) עטַאבעד רעד ןופ ?ייט עסיורג

 טָאה ,ןעדיא ןעשיווצ גידנעטש ךיז גידנעניפעג רעבָא ,טנעקעג

 טָאה רע סָאװ ,ןעטייקנירעווש יד .ןענַאטשרַאפ ןוש5 רעזנוא רע

 יד ךרוד ןערָאװעג טרעגנירגרַאפ לעיצעּפס ןענייז טָאהענ ייברעד

 -יורבעג ןענעלפ ריס סָאװ ,ןעקורדסיוא ןוא רעטרעוו עשטייד עליפ

 םזילַאיצַאס ןענעוו עטַאבעד ַא ,ךַאדּפש-סגנונעװַאב רעזנוא ןיא ןעכ

 .(ןהעטשרַאפ וצ ןעוועג רעווש טינ סיוועג םהיא זיא םזיכרַאנַא ןוא

 ,ןַאמדלָאנג ַאמע ןענַאטשעג זיא ,ריט רעד ייב ,ן'טסָאמ ןעבעל

 ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא טנַאקַאב ןערָאװעג רעטעּפש זיא עכלעוו

 עזיד ןעבָאה ןעגרָאמ ףיוא .ןעסָאנעג ערעזנוא ןופ רֶאּפ א ןוא

 ןוא ן'טסָאמ ןעשיווצ ךערּפשענ ןעצרוק ַא ןעבענעגרעביא ןעסָאנעג

 רעד ןיא טרעהעגוצ ןעטרָאד ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,ןַאמדלָאנ ססימ

 | .טרָאװ סָאד טָאהעג בָאה ךיא ןעוו טייצ
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 ןַאמרלָאנ ססימ טָאה --- !ריידלעזייא !ךילרעכעל ---
 .טקרעמַאב

 רהיא טסָאמ טָאה -- ,לעזייא ןייק טינרָאג ןיוש זיא רע ---

 -ענסיוא ןַא זיא רע ןוא ןענָאז וצ סָאװ סייוו רע ,טרעפטנעעג

 .(= טנַאטַאבעד רעטנעכייצ
 לעקיטש א ןערָאװעג ןיא עטאבעד סיאול-ןַאהַאק רעד ךָאנ

 טלעסײרטענּפָא ךיז ןעבָאה ייז .,ןעטסיכרַאנַא יד ןעשיווצ המוהמ

 רעד ףיוא ןעטלַאהעגנ טָאה רערהיפ רעייז סָאװ ,סעדער יד ןומ

 ןעבָאה ,םהיא רַאפ ךילטרָאװטנַארַאפ טינ ןענייז ייז ..עטַאבעד

 זַא ,טינ טּפיוהרעביא ןעביולנ ןעטסיכרַאנַא לייוו, ,טרהעלקרע ייז

 ."ןעשנעמ ערעדנַא ןעריטנעזערּפער ןעק שנעמ ןייא

 רעטייברא, גנַאנרהָאי ןעטשרע םעד ןופ רעמונ ןעט29 םעד ןיא

 רעד טימ ,"קלָאפ םעד סיוא עמיטש, א ןַארַאפ זיא "גנוטייצ
 וצ טעדנעװעג זיא ףירב רעד .ןיקטעמַאז .מ ןופ טפירשרעטנוא

 עדנענלַאפ יד ןופ טהעטשַאב םעד ןופ לייט ַא ,ןעטסיכרַאנַא יד

 : תורוש

 זיא ?ןע'סיאול .ר םענענָאלשענ םעד וצ רהיא טָאה סָאװ

 ןעהערדסיוא טנעקעג טינ ךיז ךעבענ טָאה רע סָאװ נונעגנ טינ ןעד

 ?טלעטשעג םהיא טָאה ןַאהַאק .בַא סָאװ ןענַארפ עלַא יד ןופ

 ןעצנַאנ ַא ראפ םהיא טנידיײלַאב ןוא ןהענוצ ךָאנ רהיא טמוק

 ,ייטראּפ עשיטסיכרַאנַא סלַא ,רהיא זַא טביירש רהיא !םוקילבוּפ

 ..טכיזניה רענייק ןיא טנַאטנעזערּפער ַא ףיוא טינ ךיז טזָאלרַאפ

 ,עטַאבעד רעטצעל רעד ןיא ןעלַאפענכרוד טלָאװ ןַאהַאק ןעוו

 ףיוא טינ ךיז טזָאלרַאפ רהיא ןַא ,טנָאזענ ךיוא רהיא טלָאװ

 *9 ןעטנאטנעזערּפער

 שזדנעלעשט ַא ס'רעלימ טקורדענּפָא זיא רעמונ ןעבלעזמעד ןיא

 ןעפָארמעג םהיא טומ ךיז בָאה ךוא ןעוו ,רעטעּפש ןערהָאו טימ (*

 רענעי ןעגעוו טנָאמרעד רימ רע טָאה ,דנוירפ סלַא לָאמ רָאּפ ַא

 רע טָאה ,ןענַאטשרַאפ טםוג ץנַאג עדער עשודיא ןוומ טָאה רע .עטַאבעד

 ,ךָאד רע טָאה ,רעייפ-סַאלפ ןעוועג רימ ףיוא ןַאד זוא רע םגה ןוא ,טגָאזעג
 -ערעטניא , טלעדנַאהַאב ןינע םעד בָאה ךיא זַא ,ןעבעגעגוצ ,גידנעליוו טינ

 .(שולגנע ףיוא ןעמוקעגרַאפ זיא ךערּפשעג רעזנוא) "גיהעפ ןוא טנַאס
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 טימ ןעצעמיא ןעביילקסיוא ןעלָאז ייז זַא ,ןעטסיכראנַא יד ֹוצ
 .ןעפורעגּפָא טינ רעבָא ךיז טָאה רענייק .ןעריטַאבעד וצ םהיא

 -סַאּפש א ןעגנאנענמוא זנוא ייב ןיא טייצ עשביה ַא
 ןעטסיכראנַא6 :טלעטשעננעמַאזוצ בָאה ךיא ןעכלעוו ,לעטרעוו
 ןיא טינ ןעביולג ייז לייוו ,ןעטנַאטַאבעד ןייק ןיא טינ ןעביולג
 ."ןעטנאטנעזערּפער

8. 

 -- ,ךלימ בקעי ןופ סַאּפש ַא -- .רעלעב רוּפכ-םוי
 .באווש לעקיימ

 ןעטשרע םעד ןופ 29 רעמונ ןעטנַאמרעד-ןעבױא םעד ןיא
 ,"קלָאפ םעד סיוא עמיטש , א עניימ ךיוא ךיז טניפעג גנאגרהָאי
 וצ ןעטלאהראפ ןערהָאי ענעי ןיא ךיז בָאה ךיא יװ טזייוו עכלעוו

 ,רעלעב רוּפכ-םוי יו ,סעיצַארטסנַאמעד עזעינילער-יטנַא עכלעזַא

 ןיא ןעוועג ןַאד ןעטסיכרַאנַא ערעזנוא ייב ןענייז רעלעב עגיזָאד יד

 עשיסקָאדָאטרָא ןעכלעוו גָאט םעד ןיא .עדָאמ רעטסכעה רעד

 -סיכרַאנַא ןַא ןעלייט ייז ןענעלפ ,גילייה לעיצעּפס ןעטלַאה ןעדיא

 רוּפכ םוי ןופ טכאמעג קזוח ןעבָאה ייז ואוו ,"הכז הלפת, עשיט

 ןיא עיגילער רעשידיא רעד ןוא נָאט םעד טפמישענ ןוא

 -ארּפ , טרהיפענ ייז ןעבָאה רעלעב רוּפכ םוי יד טימ ,ןיימענלא
 ייז סָאװ םעד טימ זא טניימעג ןעבָאה ייז ."טאהט רעד עדנַאגַאּפ
 םעד ףיוא ייז ןערעלק ,"גָאט ןעכילרעטכריפ , םעד ןופ ּפִָא ןעכַאל
 .ןעביולגרעבא ןייז ןופ םהיא ןעיירפַאב טפלעה סָאד זא ;םלוע
 רעוולוּפ , : ןעוועג ןענייז "הכז הלפת, רעד ןופ רעטרעוו עטצעל יד

 ןיא ןהעג וצ טָאטשנָא ."יירפ ןעשנעמ םעד ןעכַאמ יילב ןוא
 עלאיצַאס יד ןעכאמ ןעדאקירַאב ףיוא ןהעג ןעמ ףראד ,להוש
 ,עיצולָאװער

 "רעד ןעביוא ןיימ ןופ סיורא ךיא םענ תורוש עדנעגלָאפ יד
 ."קלָאפ םעד סיוא עמיטש , רעטנָאמ

 טלַאה רעלעב רוּפכ-םוי ןוא "ס'חכז הלפת, עדנעיירש יד ןופ,
 לָאמַא טָאה סרוקיּפא ןא סָאװ ,טכיל רענע'בלח רעד ןופ יו ,ךיא

 םעד ףיוא .תופרט ןעסע ןעק רע זא ,ןעזייװ וצ םוא ןעסענעג
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 רָאנ סָאד טינ ןעזעינילער טסנרע םעד ןוא טינ סָאד טקריוו קעובצ
 סָאװ םהיא ןערעלקפיוא .זנוא ןופ ּפא םהיא טביירט ןוא םירוסי

 גָאט ןעשיווצ דישרעטנוא רעד ךיז טמענ סע ןענַאװ ןופ ,זיא רענוד ַא
 יו ןעביולגרעבא ןענעג עבמָאב ערעסעב ?יפ א זיא סָאד ,טכאנ ןוא

 ".סעטאווכ-הכז-תחלפת ןופ ןעיירשענ ענידעקסארט יד

 םעד ןופ ןעוועגנ ןענייז ןעטסיכרַאנַא יד ןופ ןעטנעמוגרא יד
 ערעייז ראפ סיוא ןעביילק ןעטפירָאמוה ןעכלעוו ,?אירעטַאמ טראפ

 ןעמ ןעק רָאמוה .ןעצונסיוא סָאד ןענעלפ רימ ןוא ; ןעיירעמיטש
 םעד ןעגעוו ןעלקיטרא עטסעזעירעפ ערעזנוא ןיא וליפא ןעניפעג

 ןערעו טלעטשענרָאפ ןאד טנעלפ יז יו עירָאעט יד .,םזיכרַאנַא
 ןעמ טָאה גידנעליוו טינ זא ,אזא ןעווענ זיא רעננעהנָא ערהיא ןופ
 .רהיא ןופ סאּפש ןעכאמ ןוא ןעכאל טזומעג

 םוצ .ןעסאּפש עלעיצעּפס טאהעג ךיוא רֶעבָא ןעבָאה רימ
 זיא "גנוטייצ רעטייברא, רעמונ ןעסיוועג א ןיא :לימשייב
 טרעוו סע ןעכלעוו ןיא ,ךלימ בקעי ןופ ?עקיטרא ןַא טסורדענּפָא

 -רַאנא ןא ןעשיווצ ץנעדנַאּפסערָאק א ןעבענענרעביא טשרמולכ

 .ּםורק טנאקירבאפ-ןענָאנַאק ןעשטייד םעד ןוא עטימָאק עשיטסיכ
 ןעכַאמ ןעליוו ייז יו יוזא .ןעטַאמראה חכמ ןָא םהיא ןענערפ ייז

 ,ןענַײלּפא טינ רהיא ןוא ?עטש ן'םיוא עיצולָאװער עלאיצַאס יד

 ביוא ןעסיוו וצ ייז ןעננאלראפ ,ןעוט ןעטארקַאמעד-לאיצַאס יד יו

 ןיא ייז טרעפטנע רע ןוא .הרוחס עניטראפ טָאה ּפורק רעה רעד

 ןענָאנַאק עניטראפ דארנ טָאה רע זא ,ןָאט ןעניסעמסטפעשעג א
 .(רסיק ןעשיסור םעד טימ המחלמ א ֹוצ טיירגענוצ ייז טָאה רע)
 סָאד ףראד ןָאיליב עכילטע סעּפע :זיײרּפ םעד ייז טעדלעמ רע

 ,ןעפערטַאב
 ,רעפיצ םעד טהעזרעד טעטימָאק רעשיטסיכרַאנַא רעד ןעוו

 טינ ,ךעבענ ,רע ןעק עמוס אזא .ּפָאק ן'ראפ ןָא ךיז רע טּפַאכ

 ,לייוורעד ןעניילּפָא עיצולָאװער יד רע זומ ,אזלא ,ןעגירק

 -ויברא, ננַאנרהָאי ןעטייווצ םעד ןופ ןערעמונ עטשרע יד ןיא

 רענייא) באווש לעקיימ זא ,גנודלעמ א ךיז טניפענ "גנוטייצ רעט

 םעד טָאה ןעמ ןעמעו ,ןעטסיכראנא רע'ָאנאקיש ייווצ יד ןופ
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 טָאה (םינגנעפעג עכילגנעל-םנעבעל ףיוא ןעטיברַאפ ףָארטש-טױט
 -םיטש ןופ טלאה רע זא ,דניירפ ענייז וצ ןעבירשעג ןָאזירּפ ןופ
 .עיצַאטיגא רעשיטילָאּפ ןופ ןוא ןעטסַאק

 אזא זא ,ןעזייוו וצ ידכ ןעראוועג טלעטשענסיורא זיא סָאד

 ,באוש לעקיימ יו רענָאיצולַאװער רע'תמא אזא ,רעריטרַאמ |

 ,ועשיטסיכראנא רעד ןיא טינ ןוא עירָאעט רעזנוא ןיא טביולג

 -טא75 רעד ףיוא טצונעגסיוא ליפ ןאד רימ ןעבָאה טקַאפ ןעזיד

 .ךיוא עמרָאפ

 ענינייא ךיא ןיפענ "גנוטייצ רעטייברא, עטלא יד גידנעזעל

 ,ָאנַאקיש ןופ טכירַאב ַא ןיא :ליּפשייב םוצ ,ןעכַאז עװַאקישמ

 .א ןוא ןאמסיז .ּפ ןעבירשעגרעטנוא ןיא סע ןעכלעוו רעטנוא

 ןעבָאה ןעטסיכראנא עשידיא רע'ָאגאקיש יד זא ךיא זעל ,ןַאמכייר

 עטאבעד א ףיוא ןעטסילאיצַאס עשידיא עגיטרָאד יד ןעפורעגסיױרַא

 רעד ןא ,טרעדָאפעגנ ןעטסיכרַאנַא יד ןעבָאה ייברעד זא ןוא

 ןעטסילַאיצָאס יד ןעוו ןוא ; טסיכרַאנַא ןַא ןייז לָאז ןאמרעשט

 ךילנהעוועג ןעמ טביילק עטַאבעד ַא ףיוא זא ,טרעלקרע ןעבָאה

 ןעטסיכראנא יד ןעבָאה ,ןאמרעשט ןעשיאייטראּפנוא ןַא סיוא
 ןייז טינ ןעק ,טסיכרַאנַא ןייק טינ זיא סָאװ ,רעד , : טרעפטנעעג
 ןא ןייז ןאמרעשט רעד ןֹומ רעבירעד .ןאמ רעכילרהע ןייק
 ",טסיכרַאנַא

 טינ זנוא ןעבָאה ןעיירעקנאצ ןוא סעקַאטַא ענידנעטש יד
 גָאט םעד ,רעבמעווָאנ ןעטפלע םעד ןעטלאה וצ גילייה טרעטשעג
 ןיא .ןעטסיכראנא ריפ יד ןעגנאהעג אנאקיש ןיא טָאה ןעמ ןעוו
 וצ ןענניטימ ןעטלאהּפָא רהֶאי ןעדעי רימ ןענעלפ גָאט ןעזיד
 .םוצ ,27 רעמונ ןיא .רעריטראמ יד ןופ ןעקנעדנָא םעד ןערהע
 רעטשרע רעד ףיוא םולאק רעטשרע רעצנאנ רעד זיא ,?יּפשייב
 ןעצנַאג ןיא זיא רעכלעוו ,לעקיטרַא ןַא טימ ןעמונרַאפ שזדייּפ
 םעד רעטנוא ,ךילנהעווענ יוװ ןעבַאטשכוב ערעסערנ טימ טצעזענ
 טגָארט לעקיטרא רעד .,?רעבמעווָאנ רעטפלע רעד , טפירשרעביא
 ,רעללימ ,? ןופ טפירשרעטנוא םעד



 8 "גנומויצ רעטייברַא, יד

 טינ ןעטלַאהּפָא ןעגניטימ רעבמעווָאנ עט11 יד ןענעלפ רימ

 םהרבא ןוא ;רעדנוזאב רָאנ ,ןעטסיכרַאנַא יד טימ ןעמאזוצ

 ןעמוקרָאפ ןענעלפ סָאװ סטיַאפ יד ןענעוו טלהעצרעד גרעבנעזָאר

 ןופ ןעכלעוו וצ ,עגַארפ רעד רעביא ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק רעד ןיא

 ךילנהעוועג ,ןָאינוי רעד ןופ ןהָאפ יד ןעקיש וצ ןענניטימ ייווצ יד

 .עדייב וצ ןעקיש ןעמ טנעלפ



 לעטיּפַאק רעטירד

 קרָאי וינ ןיא קירוצ ןוא ַאנַאקיש ןייק

1 
 .רעדנעזיירטימ ןיימ --- .עזייר יד

 ץרעמ ןיא ןעראוועג םעדנירגעג זיא "גנוטייצ רעטייברא, יד

 ךיא בָאה ,סעמטסירק וצ טנעהָאנ ,רעטניוו ןעטסקענ םעד ,0

 רעצרוק ַא טימ ..אנאקיש ןיא ןעמוק וצ גנודאלנייא ןא ןעמוקאב

 ןָאיצקעס עשידיאק ַא טעדנירגעג ןעטרָאד ךיז טָאה רעהירפ טייצ

 ןעטרָאד זיא סע ."ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ

 זיא שנואוו רעד ,ןָאינוי רעכַאמקוָאלק עשידיא א ןעוועג ךיוא

 ,ןעכָאװ יירד-ייווצ ןעביילברַאפ ָאנַאקיש ןיא לָאז ךיא זַא ,ןעוועג

 ןוא ןענניטימ-סָאמ ףיוא ןעדער ,סרושטקעל עכילטע ןעטלַאה

 .רעדיינש רענעמ עשידיא יד ןעריזינאגרַא ןעפלעה

 טניז .ןעוועג טינ אנאקיש ןיא לָאמנייק רעהירפ ךָאנ ןיב ךיא

 ןעוועג טפָא ךיא ןיב "גנוטייצ רעטייברא, יד טעדנירענעג ןעבָאה רימ

 .ןעווייה וינ ,דרָאפטרַאה ,ירעברעטָאװ ,ןָאטסָאב ,עיפלעדַאליפ ןיא

 ךיא ןוא "ןענָאיצקעפ , טאהענ רימ ןעבָאה טדעטש עזיד עלא ןיא
 ןיב רעבָא "טסעוו, רעטייוו ,סרושטקעל ףיוא ןעמוק ןיהַא געלפ

 יד ןעוועג ןיוש ןַאד זיא ָאנַאקיש .,ןערהָאפענ טינ לָאמנייק ךָאנ ךיא

 א ןעוועג נירעניינ ןיב ךיא .,דנאל ןיא טדָאטש עטסערג עטייווצ

 ןערעוו וצ טנאקעב טּפיוהרעביא ןוא סיוא טהעז יז יוװ ןָאט וצ קוק

 -עננא גנודאלנייא יד ךיא בָאה ,אזלא ,"טסעוו ?דימ , רעד טימ

 .דיירפ טימ ןעמונ

 ייב ןַאד ךָאנ ןעמ טָאה רַאס גניּפילס ַא יו סוסקול אזַא ןופ

 סע םוא :רהעמ ךָאנ .טסואוועגנ טינ ננונעוואב רעד ןיא זנוא
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 6 קרָאי וונ ןוא קירוצ ןוא ָאגַאקיש ןייק

 עטסניליב יד ןעבילקעגסיוא ךיא בָאה ,רעגינייוו סָאװ ןעטסָאק לָאז
 ןייק קרָאי וינ ןופ ןעגנאגעג ןאר זיא סָאװ ,ןייל עטסטאזגנאל ןוא

 .ןעקָאבָאה ןופ ּפָא טהעג עכלעוו ,ןייל רָאש טסעוו יד --- אנאקיש

 עזיד ןיא .ןעדנוטש גיסיירד טרעיודעג טָאה עזייר יד
 .טכאמעגוצ טינ גיוא ןייק ךיא בָאה ןעדנוטש גיסיירְד

 רעבירעד .גנוריסאּפ עפיורג א ןעוועג רימ ייב זיא עזייר עזיד

 ,קנעדעג ךיא .ןעטייהלעצנייא יילרעלא טימ רהיא ךיא קנעדעג
 רימ ןעבעל ןעסעזעג ןיא רעכלעוו ,רענאקירעמא ןעננוי א ,לשמל

 א ןעגיוצראפ םהיא טימ בָאה ךיא .,ָאלָאפָאב זיב ןעקָאבָאה ןופ

 טפורּפעג טינ םהיא טימ בָאה ךיא סָאװ ןענעוו רעבָא ,ךערּפשעג
 טָאה רע סָאװ ןעגעװו ןוא טריסערעטניא טינ םהיא טָאה ,ןעדער

 רע .טריסערעטניא טינ ריס טָאה ןעדער טפורּפענ טינ רימ טימ

 .רעבמָאל ןעגעוו ךילכעזטּפיױה ,סענזיב ןענעוו טסעומשענ ץְלַא טָאה

 -עטניא ָאי רימ ףראד סע זא ,ןהעזעגמורא ךיז ךיא בָאה ךילדנע
 רעמיא זיא ןעבעל סָאד ןוא ןעבעל קיטש א זיא סע ,ןעריסער
 -םיוא טימ ןערעהוצ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ןאד ,טנאסערעטניא
 ,ךס ןייק טינ ןעדער רענאקירעמא בור סָאד רעבָא ,טייקמאזקרעמ
 טזומענ םהיא ךיא בָאה . .ןענארפ טשרעוצ ייז טלעטש רהיא ןעדייס

 ןערעפטנע ןענעק לָאז רע עכלעוו ףיוא ,ןענארפ עכלעזא ןעלעטש
 ענעדישראפ ןענעוו טגערפעגנ םהיא בָאה ךיא .,ןערעפטנע ןעלעוו ןוא

 ךיז ריס ןעבָאה יוזא .סענזיב רעבמָאל רעד ןופ ןעגנוליײטּפָא

 וצ ןהענוצרעביא ןעוועג רעטכייל ןיוש זיא ןאד ןוא ,טדערוצ
 וצ ,רעטאעט םוצ ,ָאלָאּפָאב ןיא ןעבעל םעד וצ --- םינינע ערעדנַא

 ןינ יד ןוא ןעגנוטייצ רע'ָאלָאפָאב יד ןעשיווצ דישרעטנוא םעד

 ,דנאלסור ןעגעװ טגערפעג רימ ייב טָאה רע ,ןעננוטייצ רעקרָאי

 טסקאוו ץליהעג א ראפ סָאװ -- רעבמָאל ןענעוו רעדיוו רעבָא
 ןעגָאז ? םעד טימ ןעמ טכַאמ סענזיב ַא רַאפ סָאװ ןוא ? ןעטרָאד

 ןענעוו בָאה ךיא סאוו לעסיב סָאד זא ןוא ,טינ סייוו ךיא זא ,םהיא
 רעביא ךוב-רהעל ןעלעיצעּפס ַא ןיא טנערעלענ ץליהעג ס'דנַאלסור

 -ניא רענליוו םעד ןופ סַאלק ןעטירד םעד ןיא ,עיּפַארגָאעג רעשיסור
 ךיא בָאה ןייז הדומ סָאד -- ןעסענרַאפ ךיוא ךיא בָאה ,טוטיטס |

 -ראפ ןופ ,ךילדנע .ךיז ןעהערד טפורּפענ ךיא בָאה .טלָאװעג טינ

 םהיא ןעלהעצרעד :ןאלּפ א ףױא ןעלאפענ ךיא ןיב ,גנולפייווצ
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 ןעגעוו .,גנונעוַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןעסינמייהעג יד ןענעוו

 רענאקירעמא ןא ףראד סָאד .דנאלפור רעשידדרערעטנוא רעד
 עקַאט בָאה ךיא ןוא .טכארטעג ךיז ךיא בָאה ,ןעמענ .טַרָאּפס
 .רעטפאגרַאפ א יװ טרעהענוצ ךיז טָאה רע .,ןעפָארטעג

 ךיז טָאה רע זא ,טעדניירפאב יוזא ןעראווענ ןענייז רימ

 ןייז ןענעוו ןעכַאז עמיטניא ןעלהעצרעד רימ ןעזָאלעגקעװַא ןיוש

 .ךיוא ןעבעל םענענייא

 רע ,טאהענ טינ ףירגאב ןייק רע טָאה םזיטימעסיטנַא ןופ

 -עמא ערענעלק יד ןיא .,ןעדיא ןייק טנעקענ טינ טּפיוהרעביא טָאה
 ,טייהנעטלעז א ןעוועגנ ןאד דיא ַא זיא טדעטש רענאקיר

 -ראפ ןיירט רעד ףיוא טָאה סָאװ ,יִאב םעד ךיוא קנעדעגנ ךיא

 ,עמיטש ןייז קנעדענ ךיא .ידנעק ןוא לעּפע ,סעשזדנַארַא טפיוק
 .טינ טכיזעג ןייז רעבא ,רוניפ ןייז קנעדעג ךיא

 ףיוא טָאה סע סָאװ קורדנייא םעניימעגלא םעד קנעדענ ךיא
 טימ ,סטיס ענעשולּפ עטיור-לעקנוד יד טימ ראק יד טכאמעג רימ

 ךיא .,ךעלרעטסנעפ יד ךרוד ןהעזעגנ ךיז ןעבָאה סָאװ ,סענעצס יד
 בָאה ךיא ןעוו ,טלהיפענ בָאה ךיא סָאװ ,טייקדנעלע יד קנעדעג
 ץלא יו קנעדעג ךיא .קרָאי ןינ ןופ נעו ןעשביה א ןענופעג ךיז
 ףיוא ןעבָאה ןעדנוטש 230 עזיד ;דמערפ ןהעזענסיוא רימ טָאה
 ץ'רעביא עזייר ןיימ יו קורדנייַא ןעפיט אזא טעמכ טכאמעג רימ
 א ןוא טכא ןעוענּפָא .אקירעמא ןייק ןערהַאפעג ןיב ךיא ןעוו םי

 יו טלהיֿפרעד רעדיוװ ךיז גנילצולּפ ןוא ,אקירעמַא ןיא רהָאי בלַאה
 ךָאנ רָאנ ,אנליו ךָאנ טינ -- טקנעבעג בָאה ךיא .רענירג א
 ,קרָאי ויָג

2 
 עטשרע ןיימ -- .ןהעזעגסיוא ןאד טָאה אגאקיש יו

 .ץנעדנַאּפסערַאק

 ףיוא טדָאטש יד טָאה ,אנאקיש ןייק ןעמוקענ ןיב ךיא ןעוו
 .קורדנייא ןעמהענעננאנוא ןא טכאמעג רימ

 טָאה ןעמ .ןעועג ןאד יז זיא טדָאטש עניכיור רהעז ֹא
 ,ךיור טימ ןעניּפשענ ןוא ךיור ןעגנולשעג
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 ,ןעלאזקאוו ןופ טרָאטש א ןעבילבראפ זיא ןורכז ןייט ןיא

 עדנעסיש-ךיור ,עראבלהעצנוא טימ ,סדראי-ןיירט עקיטָאלב טימ

 סָאד טיובראפ ,להָאצ א ןהֶא ןוא דנע ןא ןהֶא ןעסַאג ןוא ,סניירט

 יד .סקָאװדיײיס ענרעצליה טימ ןוא רעזייה ענרעצליה טימ בור

 יד טָאה ןעמ .טירטס רעד רעביא ךיוה ןעוועג ןענייז סקאוודייס

 טזומעג וצרעד סקָאװדייס יד ןעמ טָאה ,ןערעדנע טפראדעג ןעסאג

 ייוצ רעביא ףיורא ייז ףיוא ןעמ זיא טירטס ןופ .,ןעביוהפיוא

 ןענעלפ סקאוודייס עגיזָאד יד רעטנוא ןופ .ךעלעּפערט יירד רעדָא

 ןעוועג ןאד זיא יוזא ,ןעטַאר רעדָא זיימ עסיורג ןעקוקסיורא טפא

 יירד יו רהעמ ןעװעג זיא יוזא ןוא ?אטראווק רעשידיא רעד

 .אנאקיש ןופ ?עטרעפ

 ,"ןָאשקעס סענזיב , יד ,טדָאטש ןופ ןעלייט עטסגיטכיוו יד

 עכילטע טאהעג ןאד ןיוש טָאה אנאקיש ,שרעדנא ץנאנ ןעוועג זיא

 יד יו ןעוועג ןענייז ייז ןופ רַאּפ ַא ןוא ,סרעּפײרקסיײַאקס עניזיר

 .קרָאי וינ ןופ סגנידליב עטסכעה עגידסלָאמַאד

 ךָאק ןוא גנארדעגנ רעד זיא ןעטירטס סענזיב עגיזָאד יד ןיא

 ןעמרָאד וליפא רעבָא .קרָאי וינ ןיא יו סיורנ יוזא טעמב ןעוועג

 א ןָאטעגנָא טָאה רהיא ןעוו .ךיור טימ טקעמשעג קרַאטש טָאה

 .ןערָאװעג ץראווש םורא עדנוטש א ןיא רע זיא ןענארק ןעסייוו

 ? גיזיר ןוא יינ --- סיורג רעייהעגנוא ןעוועג זיא טדָאטש יד

 גנעל רעד ןיא ןעליימ עליפ ףיוא ןעמונראפ ךיז טָאה יז .סיורג

 ראג ךָאנ זיא םעד ןופ לייט עסיורג א ןוא ;טיירב רעד ןיא ןוא

 ,רעטנעצ ןופ ךעלטייוו קעווא טייז רהיא ןעוו ,טיובראפ ןעוועג טינ

 רענילדנהעצ ןוא רענילדנהעצ ראק א ףיוא ןערהָאפעג רהיא טייז

 טלייטעגרעדנַאנַאפ ןעוועג זיא ץְלַא .ןהעזעג טינ רעזייה ןייק ןוא קָאלב

 טירטס רעדָא ןערעמונ-טירטס טימ ,ןעטירטס ןוא סוינעווע ףיוא

 ןענַאטשעג זיא ואווךעטלעז רעבָא ,סרענרָאק יד הוא ןעמענ

 לעיר ןוא סענרעטנאל טירטס טימ סנייס טירטס רָאנ .זיוה א

 .רֹועיש א ןהֶא סנייס טייטסע

 ךיז טָאה ןעטאַאטש עטנינייאראפ יד ןופ ?ייט רעסיורג א

 ןיא יז םגה ,אגאקיש ןוא ;ןעיובפיוא ןיא ןעטלַאהעג טשרע ןאד

 ַא ןעוועג זיא ,דנַאל ןיא טדָאטש עטסערנ עטייווצ יד ןעוועג ןיוש

 אקירעמַא .טדעטש עניטרַאפ-בלַאה ענידסלָאמַאד יד ןופ רעטסומ
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 ןענייז טדעטש עסיורג רעגילדנהעצ }  גיטסַאה ןערָאװעג טיובענ זיא
 אז יד ןופ ענייא זיא סָאד .טכאנ רעביא טעמכ ןעסקאוועגסיוא
 ןיא ;אּפָאריײא יו שרעדנא ץנַאג זיא אקירעמא עכלעוו ןיא ןעכ
 ןעטכע םעד ןענופעג ָאנאקיש ןיא ךיא בָאה גנוהיצאב רעזיד
 .טייקש'הירב רענאקירעמא עגיזיר יד ,טסייג רענאקירעמא

 -טרעדנוה-ייוצ:טימ-ןָאלימ א טאהעג ןאד טָאה אנאקיש
 רעבָא ,רהעמ טאהעג טָאה קרָאי ןינ .רעניואוונייא טנעזיוט
 -ננָאל ןופ ןעלייט ערעדנא יד ןוא ןילקורב .רהעמ ךס ןייק טינ
 קראי וינ וצ ןַאד ךָאנ ןענייז רנעלייא ןעטעטס ןוא דנעלייא
 "קרָאי וינ רעטיערנ, א ןענעװו .טנעכערעגוצ ןעוועג טינ יטיס
 ןעשיווצ דישרעטנוא רעד .טמיורטעג רָאנ ןַאד ךָאנ ןעמ טָאה
 ,גנורעקלעפאב רעד ןופ סיורג רעד ןיא ,ָאנאקיש ןוא קראי וינ
 -יטילֶאַּפ יד .טציא יו רערענעלק ליפ א ןעוועג רעבירעד ןיא
 -אקיש זא ,טלעוו רעד ןעסיוו טזָאלעג ןעבָאה ָאנאקיש ןופ סנעש
 ,רעפיצ טניילענוצ ןעבָאה ייז .קראי וינ יװ סיורג יוזא זיא ָאנ
 ,ן'תמא ןיא יו רעסערג ןעמוקסיוא לָאז גנורעקלעפאב רעייז ידכ
 -נינייוו יוזא) רעכיז ןעוועג ייז ןענייז טפנוקוצ רעד ןעגעוו ןוא
 וינ ןעגַאירעביא טעװ .ָאנאקיש זא ,(ןעבירשעג ייז ןעבָאה סנעטס
 ןיא טרָאטש עטסגיטכיוו ןוא עטסערג יד ןייז טעוװו ןוא קראי
 ,אקירעמא

 טקישעגוצ בָאה ךיא סאוו ,ץנעדנַאּפסערָאק רעטשרע רעד ןיא
 ןעבירשאב ךיא בָאה ,"גנוטייצ רעטייברא, רעד וצ אנאקיש ןופ
 ךיז טניפעג ץנעדנָאּפסערָאק יד .סיוא טזייו טדָאטש יד יװ
 ,ראונאי ןעטשרע ןופ) גנַאגרהָאי ןעטייווצ םעד ןופ 1 רעמונ ןיא
1. 

 -סערָאק ענעי טלאהטנע לָאטרַאװק ןעשידיא םעד ןעגעוו
 : תורוש עדנענלָאפ יד ץנעדנַאּפ

 טימ טנעכייצעגכרוד יוזא ןוא טיירב ױזַא ןענייז ןעסַאנ יד,
 סיוא ןעזייו ייז זא ,סעטָאלב יד ןיא רעדער ןופ דאילס םעד
 לפעטרעטש ןיילק א ךרוד ךיז ןעהיצ סאוו ,ןענעוו עסיורג יד יו
 -רעצליה יד ןוא ,ָאטינ ןיא קורב רענרענייטש ןייק .אטיל ןיא
 ענעטַאנקעגסױא עטכידעג טימ טקעדעגוצ זיא ננורעטפאלפ ענ
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 -בלאה ,ענרעצליה ,עטיירב ,עסיורנ ןענייז סקָאװדייס יד .,עטָאלב
 ,רעזייה יד .לעטדעטש רעשיסור רענדזעיוא ַא ןיא יו ענעכַארבוצ

 ןוא ערעדנַא יד ןופ ענייא טייוו ,ענירעדינ ,ענרעצליה בור סָאד

 ןעגעוֶו ןעהעטש סע עכלעוו ןיא ,סעטָאלב עניּפמוז ןופ ןעטימ ןיא

 .ןענעו ןהֶא דרעפ רעדא דרעפ ןהָא

 רעד ןופ לעטפניפ-ריפ סנעטסנינייוו סיוא טקוק "וזַא טָא

 טסייר ןעמ יו רהיא טהעז טפָא רעבָא ,טדָאטש רעניד'הנושמ

 ףיֹוא ןעיובוצסיוא םוא עקּפולַאכ ענרעצליה עיינ ַא רעטנורַא

 ןיא סָאװ רעד יו ַאזַא ,רעיומ ןענישזאטע-ףניפ ַא טרָא רהיא

 ...קָאלב ןעטסקענ םעד ףיוא ןעראוועג טיובעגסיוא גנאל טינ

 ןיא ,רענַאפ א יו סיוא טדָאטש יד טזייוו יפיולרָאפ ,

 -ַאכ ענרעצליה טּפאלקענפיונוצ לייוורעד ףיוא טָאה ןעמ ןעכלעוו

 ייז ןעלעו טייצ רעד טימס ןוא ..ןעניואוו וצ ףיוא ,סעקפול

 -סניפ עסיורג ןעלעטשקעװא ןוא ןערעדײלשּפָארא ץלא סָאד

 רעסיורג ַא רַאפ ךיז טסַאּפ סע יװ ,סטנעמענעט עגנע ןוא ערעט

 ."טרָאטש רעשיטסילאטיּפַאק
 / ְו
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 -קוָאלק -- .עּפורג רעייז ןוא ָאנזיב םהרבא ןוא ןַאמסיז רעטיּפ
 -.םאמ -- .ןעטסילאיצָאס ,רעדיינש ,רעכַאמ

 ,סרושטקעל ,ןענניטימ

 ,רענדער ַא ןייא ןעדַאל ןעטסילאיצַאס עשידיא ןעוו טנייה

 טפָא ,לעטָאה ןעטונ א ןיא רעמיצ ַא ןָא םהיא רַאפ ןעמ טיירג

 ןעמ ןעו רעבָא .טנָאמרַאפ טדָאטש יד סָאװ ןעטסעב םעד ןיא

 ןיוש ןעק ,רַאק-גניּפילס ַא ןהֶא ָאנַאקיש ןייק קרָאי וינ ןופ טרהָאפ

 -ָאה ןעסָאנעג יד .ןייז טינ דייר ןייק ןעלעטָאה ערעייט ןייק ןופ

 רעדַארגטעװאסילעי ַא ייב רעמיצ ַא םיירגעננָא רימ רַאפ ןעב

 -ענ ןיא סרעבמעמ עניטעט ערעזנוא ןופ רענייא ואוו ,עילימַאפ

 ןיא עילימאפ רעד ןופ רעטָאפ רעד .ןתח א ןוא רעדרָאב ַא ןעוו

 טָאה עסָאנעג רעזנוא ןופ הלכ יד ןוא רעליּפש-לעדיפ א ןעוועג

 רעטסעוש א ןוא רעדורב א רערהיא ,לעדיפ טליּפשעג ךיוא
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 טנעװא ןיא .ןעטנעמורטסניא ערעדנַא ףיוא טליּפשעג ןעבָאה

 .רעטסעקרָא סלא ןעמאזוצ ןעליּפש החּפשמ עצנַאג יד טנעלפ

 טסעוװ ןופ רענרָאק םעד ןעבעל ןענופעג ךיז טָאה זיוה יד

 עניילק א ןענַאטשענ זיא ייברעד .טירטס דעטסלָאה ןוא עטפ

 םענעי ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ,םויה דע ןוא ; שטריושט

 יד ןערעיױא יד ןיא רימ ןעגנילק ,םעניימ טיזיוו רע'ָאנאקיש

 .הירפ רעד ןיא ןעדעי ןערעה נעלפ ךיא עכלעוו ,ןעקָאלג

 ןעװעג ןענייז "ןָאיצקעס, רעשידיא רעד ןופ רערהיפ יד

 עטנעהַאנ ערעייז ןוא ייז .ָאנזיב םהרבא ןוא ןַאמסיז רעטיפ

 רעדילנטימ עטסניטעט ןוא עטסגיטכיוו יד ןעוועג ןענייז םירבח

 "יטסילאיצאס רעד ןופ יא ,ןאינוי רעכַאמ קואלק רעד ןופ יא

 ןעמָאנ םעד ךיוא ןענעכערוצ רעבָא ףראד ןעמ .,ןאיצקעס רעש

 טינ ןיא רעכלעוו ,דילנטימ א ןעסייהעג טָאה יוזא ,ןײטשדלָאנ

 זיא רע .טנעגא סנערושניא ןא רָאנ ,רעכאמקואלק ןייק ןעוועג

 .ןאיצקעס רעד ןופ רעטערקעס רעד ןעוועג

 רעטיּפ ןעוועג זיא ייז ןעשיווצ טייקכילנעזרעּפ עטס'טלוב יד

 עצרַאװש טימ ,22 רהָאי ַא ןופ ןַאמרעננוי רענהעש ַא ,ןַאמסיז

 ןהעזסיוא םעניימעגלא ןַא טימ ,ןעגיוא עטנעגילעטניא טימ ,רָאה

 רענעילַאטיא ןייק .רענעילַאטיא ןעגנוי ןעטנַאסערעטניא ןַא ןופ

 .ָא -- שנעמ רעטנאסערעטניא ןא רעבָא ,ןעווענ טינ רע זיא

 -שדוק-ןושל טנעיילעג ןוא ארמג טנערעלעג רע טָאה םייה רעד ןיא

 ןעזעלאב טוג ןעװעג זיא רע .רעכיב עשיסור ךיוא ןוא עגיד

 םַאהעג טָאה רע -- עטסניטניוו סָאד --- ןוא ,טלעקיווטנע ןוא

 וצ סאוו ןעוועג זיא ,טנָאזעג סעּפע טָאה רע ןעוו .,ןעגנונייצרעביא

 ןיא רערושטקעל ןוא רענדער טּפױה רעד ןעוועג זיא רע ,ןערעה

 -עּפא סלא טייבראעג רעווש רע טָאה גָאט ןעצנַאג א .ָאגאקיש

 יד ףיוא גיטעט ןעוועג רע זיא טנעווא ןיא ןוא סקואלק ייב רָאטייר

 : ,ןענניטימ

 רעד ןופ סרעבמעמ ערעטנענילעטניא ערעדנא יד ןוא רע

 עשיטסילאיצַאס יד טעדנירגעג סָאד ןעבָאה ןאינוי רעכַאמקואלק

 -ַאגרֶא עדייב ןיא רערהיפ יד ןעוועג ָאזלַא ןענייז ייז .ןָאיצקעס
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 1 קרָאו וינ ןיא קירוצ ןוא ָאגַאקיש ןייק

 ןעועג ויא ןאיצקעס עשידיא עשיטסילאיצַאס יד .סעיצאזינ
 .ןאינוי רעכאמקואלק רעד ןֹופ בולק רעניטסייג ןימ א

 טנעלפ ,"יזיב , ןעווענ טינ ןאד ןזיא דיירט קואלק םעד ןיא

 ךימ ןיא רע .געט ענעצנַאנ ןעגנערברַאפ רימ םימ ןַאמסיז

 טימ ןַאמ-רעגנוי רעניהעפ א ןעוועג זיא סָאד .ןעוועג ןעלעפעג רהעז

 -םיראוװ ַא ,רעכילרחע ןַא ןוא ,לָאטשירק יו רהָאלק ,קיגָאל רענייפ ַא

 ןהֶא ,טייקערטיכ ןהָא ,גולק .וצרעד שנעמ רעמהענעגנא ,רעניצרַאה

 ,ךעלסיפ-רעטניה ןהֶא ,ןעצנוק

 ןופ ןעראוועג טקישענוצ זיא רעכלעוו ,טכירַאב רעד זיא טָא

 -עוו "גנוטייצ רעטייברַא רעד וצ ןעסָאנעג רע'ָאגאקיש ערעזנוא
 -לעוו ןוא ,טריסערדא ןעטראד בָאה ךיא סאוו ,ןענניטימ יד ןעג

 :1891 ,ראונאי ןעט2 םעד ןעראווענ טקורדענגּפָא זיא רעכ

 .לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא ןיירא ןעבעל רעיינ א זיא סע,

 -סיינַאב רהעמ ץלַא ןוא םוקילבוּפ רהעמ ץלא ,גניטימ ַא סָאװ

 טינ ןעננולמאזראפ עשידיא עכלעזא ךָאנ טָאה ָאנאקיש .גנורעט

 -טַאטש טָאה ןאיצקעס רעד ןופ ננולמַאזרַאפ עטצעל יד .ןהעזעג

 יו רעכעה ,לָאה ןאטילָאּפָארטעמ ןופ לָאז ןעסיורג ןיא ןענופעג

 עסַאמ עסיורג יד ןעטלַאהעג ןַאהַאק .בא םָאה ןעדנוטש ייווצ

 םושיזטנע םעד .גנורעטסיינאב רעכילקירדסיואנוא ןיא ןעשנעמ

 לעבוי ןוא ןעטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש ,ןעבײרשַאב וצ טינ זיא

 -ךעייפ יד ,לָאה םעד טכליהרַאפ עלייוו עלא ןעבָאה ןעיירשעג

 טָאה "? רימ ןעליוו סָאװ, עמעט רעד ףיוא עדער עניציוו ,עניד

 -ראפ עטלעמאזרַאפ יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןוא ןעקנַאדעג יד ןיא

 .רענרעק עשיטסילַאיצַאס ערַאבטכורפ טייז

 -טפאשנעסיוו ןאהאק עסָאנענ טלאה גניטימ ןעזיד רעסיוא,

 -ימ יד ןעכוזַאב ןעשנעמ עטנענילעטניא עליפ .ענערטרַאפ עכיל

 ןעטסקענ .טסקאוו םזילאיצַאס ןיא סערעטניא רעד ןוא ןעגניט
 עמעט רעד רעביא ןעכערּפש ןַאהַאק .בא עסָאנעג טעוװ גאטסניד

 רעביא עיפָאזָאליפ א סלא סומזילאיצַאס רעכילטפאשנעסיוו רעד,

 .".טייהשנעמ רעד עטכישעג רעד

 -ינאנרא טונ ןעוועגנ ןענייז רעכאמ קוָאלק רע'אנאקיש יד
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 -ןאפ ןיא טריזינַאנרָא ךיא בָאה רעדיינש עגיטראד יד  ,טריז
 -ראפ ןעטראד בָאה ךיא סאוו ,ןעכאוו יירד-ייווצ יד ןופ ףיול
 יד ןופ ןעראווענ ןעפורעננעמאזוצ ןענייז ןעגניטימ יד .,טכארב
 ,ןאינוי רעכאמ קואלק רעד ןופ סרעבמעמ יד ןופ ןוא ןעטסילאיצאס

 ןופ טקישעג בָאה ךיא סָאװ ,סעיצנעדנָאּפסערַאק יד ץוח א

 ןעטרָאד ןופ ךיא בָאה "גנוטייצ רעטייברַא, רעד ראפ ָאנאקיש

 יד, :ןעלקיטרא עכילטנעכעו עכילנהעוועג עניימ טסישענוצ

 ,ןעלקיטרא ערעדנַא ןוא רעקלעפ ןעגעוו ןעלקיטרַא יד ,"הרדס
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 -ערעטניא ןא --- .סעילימַאפ עשידיא-שיסור עטנעגילעטניא

 -- .לָאב-רהָאיייינ ַא -- .ןַאמ-ןעלהױק רעטנַאס

 .ןַאגרָאמ -- .ןעטסילאיצַאס רענַאקירעמא

 "יש ןיא ןעבָאה סעילימאפ עשידיא-שיסור עטנענילעטניא יד

 םעד ןיא םינ ,דנעגעג ןערעדנוזאב א ןיא טניואוועג ןאד ָאגאק

 -ָאק רע'ָאגאקיש רעטשרע ןיימ ןיא ,לאטראווק ןעשידיא ןעסיורג

 ןופ סרעבמעמ יד זא ,גנוקרעמאב א ךיז טניפעג ץנעדנָאּפסער

 ייב ןעכַאמ ייז עכלעוו ,סייטקענ ייב ןעטיײברַא ןעילימַאפ עזיד

 עכלעוו ,רעכיב עשיסור ןעזעל ייז זא ןוא ,םייה רעד ןיא ךיז

 ןעבָאה סרעטָאפ יד .קעטָאילביב טדָאטש רעד ןיא ןעמוקאב ייז

 "עג טינ גנוגיטפעשאב ןייק רָאנ רעדָא ,סירָאטקעּפ ןיא טייבראעג

 סאוו ,םעד ןופ טבעלענ עילימאפ יד טָאה בור סָאד .טאה

 .טנידראפ ןעבָאה רעדניק יד
 עגינייא טימ טכַאמעג טנַאקַאב ךימ טָאה ןַאמסיז רעטיּפ

 "ןינ, רעייז ףיוא ןעמונעג ךימ טָאה רע ןוא ,ןעילימאפ עזיד ןופ

 ןעטייווצ ןיימ ןיא ןעבירשאב ךיא בָאה לָאב ןעזיד ,?לָאב ס'ריאי

 ."ננוטייצ רעטײברַא, רעד וצ ָאנאקיש ןופ ףירב

 "עג ןעבָאה ,קראי וינ ןופ ןעטנעגילעטניא עשיסור ,רימ,

 רעד זיא רעבָא רַאפרעד .רעלעב רהָאי-יינ ערעסערנ ליפ טָאה

 הגרדמ ַאזַא וצ ןוא דארַאקסַאמ א ןעוועג לָאב רע'ָאגאקיש

 ךיא קרעמַאב -- ,"ןעגנַאגרעד טינ ךָאנ קרָאי וינ ןיא רימ ןענייז

 -ָאלָאק עשיסור יד .סאּפש ןיא בלַאה ,ץנעדנָאּפסערָאק ןיימ ןיא
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 רעבירעד ;קראי וינ ןיא יוװ רענעלק ןעוועג זיא ָאנאקיש ןופ עינ
 םעד טימ רענייא רעטנעהענ טבעלעג רעדילגטימ ערהיא ןעבָאה

 .ןערעדנא

 ןיא יו רעניליב ליפ ןעוועג ןַאד ָאנאקיש ןיא ןזיא טנער יד
 .ערעסערנ ןוא סמור רהעמ טָאהעג ייז ןעבָאה ,ָאזלא .קראי ןינ

 טייקכילרניירפטטסאג ערעסערג ַא ךילנעמ טכאמענ טָאה סָאד

 -כילדניירפיטסאג עזידר .,(לעטדעטש ןיילק א ןיא יװ ױזַא)

 -ַאקיש ןענידסלָאמַאד םעד ןופ ןעכירטש יד ןופ רענייא זיא טייק
 .ןעניוא יד ןיא ןעפרָאװעגנ רימ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעבעל רע'ָאג

 ןיא סעילימַאפ עשידיא שיסור יד ייב ןעטיזיוו עניימ ןופ
 עכלעוו ,ענעצס עדנענלָאפ יד ןעבילברַאפ טלוב ןורכז ןיימ ןיא

 ַא ןוא ןַאמסיז רעטיּפ ןוא ךיא ךילנעזרעּפ רימ וצ ךייש זיא
 םענייא ייב טסַאג וצ ןעוועג ןענייז ןעסָאנעג יד ןופ ערעדנַא רָאּפ

 רעד ןופ דיא רעשי'תבה-לעב ַא ,שנעמ רערעטלע ןַא ,ןָאמָאלָאס ַא

 -יה א יװ טניואועג ךיוא ָאנאקיש ןיא טָאה רעכלעוו ,םייה
 ןענייז רימ ןוא טכַאנ-וצ-תבש ןעוועג זיא סע .תיבה-לעב רעשימ

 טקנוּפ טסעומשעג ןוא רַאװַָאמַאס ןופ ייהט ןעקנורטעג ,ןעסעזעג
 רעזנוא ןופ ןעטימ ןיא .קסבעטיוו א רעדָא וועליהָאמ א ןיא יו

 : רימ וצ טגָאז ןוא ןהוז ס'תיבה-לעב םעד ןירַא טמוק ךערּפשעג

 רעטנַאקַאב א ,רענייא ןַאַהְרַאפ זיא ָאד ,ןַאהַאק רעטסימ,

 .ןענעקַאב ךיז ןעלעוו רהעז ךייא טיס טלָאװ סָאװ ,רערעזנוא

 רע ןוא ,שנעמ רעטנענילעטניא ןא ,רעערבעה רעטונ ַא זיא רע

 טנאקאב ךייא טימ ליװ רע ."גנוטייצ רעטייברַא, יד טזעל

 ןעצנאגניא ןיא רע ןוא ןַאמ-ןךעלהיוק א רעבָא זיא רע ןערעוו

 "וצניירא ךיז רע טמהעש ,ץומש ןוא ןעליוק ןיא טרימשענסיוא

 ."ןעמוק

 זא ,ןעגאז ןאמ-ךעלהיוק םעד לָאז ןעמ ןעטעבעג בָאה ךיא

 .ןעמוקניירא ןוא ןעמהעש טינ ךיז לָאז רע

 -ימ יד ןיא דיא א ןעזיוואב ךיז טָאה םורא טונימ א ןיא
 ןיא רעטכירעגנייא ןַא ןעצנַאגניא ,דרָאב ַא טימ ,ןערהָאי עלעט
 ךיז טָאה רע .רערהעק-ךעמיוק רעשימייה א יוװ יוזא ןעצראווש
 "אב ךימ לעכיימש ַא טימ ,לָאז ןופ לעווש ן'פיוא טלעטשענּפא



 ןעבעל ןיומ ןופ רעטעלב 04

 רעד סָאד ןיא סָאד, :טגָאזעג ןוא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טקוק

 בָאה ךיא !ןערעוו סָאד לָאז ,וםט 4? ךינמ רעקשירַאטעלָארּפ

 -ראוש ,רעסירג ַא טימ ,ןעדיא ַא סעּפע טלעטשעגרָאפ ךיז

 טשרע .ןעניוא עטיישראפ ,ענידכעלייק ,עסיורג טימ ,דרָאב רעצ

 -ַאנמיג א סעּפע ,קישטיאב ַא טינ רעיש ,ןאמ רעננוי ַא רָאג

 ךיא) "4? ךינמ ַאזַא ךַיא טלעפעג יו .םייה רעד ןופ ל?עטסיז

 יו ,רעבָא ,רהָאי גיסיירד רעביא ןעוועג טלַא ןַאד ןיוש ןיב

 .(רענניא ךס א ןהעזעגסיוא ךיא בָאה ,טקרעמַאב ןיוש בָאה ךיא

 -ניא ץנַאנ א ןעוועג ןיא רע ,ןערָאװעג טנַאקַאב ןענייז רימ

 .שנעמ רעטנַאסערעט

 ,סרושטקעל עשילננע ראּפ א ןעטלאהעג ךיא בָאה אנאקיש ןיא
 ןעשביה ַא טָאהעג ןַאד ןעטרָאד טָאה  ײטרַאּפ רעזנוא

 טסילַאיצַאס ַא ןעוועג זיא רערהיפ רהיא .,שטנערב רענַאקירעמַא

 עטסטנאקאב יד ןופ רענייא ,ןַאנרָאפ סָאמָאהט ןעמָאנ ן'טימ

 ןיא רע .ןעלאקידאר רע'אנאקיש יד ןעשיווצ ןעטייקכילנעזרעּפ

 ןעשילננע ןעכילנהעוועג םעד טימ טינ רעבָא ,רעדנעלגנע ןַא ןעוועג

 ןענידרעפעפ טימ שנעמ-סקלָאפ רעניהעפ א ,טנעמארעּפמעט

 .סעדער ענייז ןיא רָאמוה

 ןענַאטשַאב זיא טדערענ בָאה ךיא ןעכלעוו ראפ םלוע רעד

 ןיימ .ןעיורפ ןוא רענעמ ,רענאקירעמא ערעטלע ןופ ךילכעזטּפיוה

 ןעזיד ."םזילַאיצַאס ןוא םזיניווראד , ןעוועג זיא אמעט עטשרע

 עשינאקירעמא עניימ ןופ עליפ ראפ ןעבילקענסיוא ךיא בָאה ןינע

 טרעלקרע זיא ןופרעד עכאזרוא יד .,טייצ רענעי ןיא סרושטקעל

 יַאקירעמא רעכילנהעוועג רעד .דנַאב ןעטייווצ םעד ןיא ןערָאװעג

 סָאד םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא םזילַאיצַאס ןענעג טנעמוגרא רעשינ

 רעכלעוו ,םזילַאיצַאס רעד זַא ןוא ,ףמאק טימ לֹופ זיא רוטאנ יד

 ,ךאז עכילריטאננוא ןַא זיא ,ףמַאק ,ץנערוקנָאק ןעפַאשּפָא ליוו

 סרושטקעל עניזָאד יד ןיא ךיא נעלפ םזיניװרַאד םעד ןעגעג

 ,ןעליפשייב עליפ טימ ןוא םזיניװרַאד ןֹופ רקיע םעד ןערעלקרע
 ױאפ ףמַאק רעד זא ןעזייװַאב ,קרעוװו ס'ניווראד ןופ עקַאט

 -ייאראפ טימ ןעדנוברַאפ טּפָא רוטַאנ רעד ןיא זיא ץנעטסיזקע
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 םעד ןיא ןעפַאװ יד ןופ ענייא זיא טייקגינייא זַא --- גנוגינ
 יו יוזא ,אנאקיש ןיא טָאה רושטקעל יד .ףמאק ןעכילדיטַאנ
 .גלָאפרע ןעסיורג ַא טַאהעג ,טדעטש ערעדנַא ןיא
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 ."גנוטייצ רעטיײברַא , רעד ןופ טסעפ-סערהאי רעטשרע

 ךיז טָאה "גנוטייצ רעטייברא , רעד ןופ טעטיראלוּפָאּפ יד
 רעכלעוו ,טסעפיסערהאי ןעטשרע רהיא ייב טקירדענסיוא ?עח

 ןופ קירוצ ןעמוק ןיימ ךָאנ ןעכָאװ סקעז םורַא ןעמוקעגרָאפ זיא
 רעד ןוא ןָאינוי רעּפוק ןיא ןעוועג זיא בוט םוי רעד .ָאנַאקיש

 -קרעמפיוא יד ןעניוצעג טָאה רע זַא ,סיורג יוזא ןעוועגנ זיא דוַארק
 קרָאי וינ; רעד ןיא .עסערּפ רענאקירעמַא רעד ןופ טייקמאז

 טרָאּפער רעגנַאל ַא טקורדענּפָא ןעוועג ןענרָאמ ףיוא זיא *דלריָאוװ
 ןהעצ סנעטסגינייופ ןא ,טעטכיראב טרעו סע ןעכלעוו ןיא

 טינ ןיא סע ?ייוו ,קירוצ ןהענ טזומענ ןעבָאה ןעשנעמ דנעזיוט

 ."לָאה םעד ןיא ץַאלּפ ןייק ןעוועג

 ןופ ץראווש ןעוועג זיא לָאה םעד םורא וינעווע עטירד יד

 "ענג םעד ןופ .ןהענוצניירא ןעסירעג ךיז ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ
 -ָאועג ןעכָארבוצ ןענייז ןערעוו וצ ןעזָאלענניירַא ףמאק ןיא גנארד
 עשידיא עסיורג ַאזַא ןיא ןערהָאי ענעי ןיא .רעטסנעפ רֶאֹּפ ַא ןער
 ןעוועג ןעמוקוצניירא טייקענדעשז אזא ןוא גניטימס ַא ייב עסַאמ
 -ראפ ןעװעג זיא נינעווניא .ננוניישרע עכילנהעוועגנוא ץנאנ א

 טקאּפעג ןעוועג ןענייז "סליֵא , יד רָאנ טינ ןוא ,טיס רעדעי ןעמונ
 ןעוועג םיוק זיא סע .ךיוא עמרָאפטַאלּפ יד רָאנ ,עדנעהעטש טימ

 | .רענדער יד ןעלעטשוצרָאפ ץַאלּפ

 -ייברא, רעד ןיא טקורדענּפא זיא רע יוװ ,טכירַאב םעד ןיא
 -ענגסיוא ןערעוו ,(גנאגרהָאי רעטייווצ ,11 רעמונ) "גנוטייצ רעט
 ,ןיקטעמַאז ,ןַאהַאק .בא ,סאנָאי :רענדער עדנענלָאפ יד טנעכער

 עשטייד עננוי ַא) עיַארנ יורפ ןוא רעללימ ,ץיווָאקליה ,לעינעס

 ערעזנוא ףיוא ןעטערטסױרַא טפָא רהעז טנעלפ עכלעוו ,ןירענדער

 .(ןעגנולמאזראפ עשידיא
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 -ַאבנוא ןעוועג זיא עדנעזעוונא יד ןופ גנורעטסיײנַאב יד
 ןיא רע ןוא רעדנעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא רעללימ .,ךילביירש

 ןענעו טדערעג טָאה רע .עיצאווַא ןא טימ ןעראוועג ןעמונענפיוא

 רענייז טרָאװ רעדעי טעמכ ןוא ,גנוטייצ רעד ןופ גלָאפרע םעד

 עדנערענוד טימ ןוא ןעיירשעגיַארוה טימ טסירנַאב ןערָאװעג זיא
 טלעטשעגרָאפ רע טָאה רענדער ןעטשרע סלא .,יײרעשטאּפדָאװַארב

 ןערָאװעג טסירנאב זיא ץנארק .,ץנַארק פיליפ ,רָאטקאדער םעד

 זיא ?עטעצ-רענדער םעד ןיא) ןעטנעמסידָאלּפא עמירַאו טימ
 םוקילבוּפ ַא רַאפ ןיא רע .,(ָאטינ ןעמָאנ ןייז ןהעזרַאפ ַא ךרוד
 ןעװענ טינ ןיא רע ,ןעטָארטענסױרא טינ לָאמ ןייק טעמכ
 זיא ,ךָאק ןעזיד ןיא ,טציא ןוא ,עמרָאפטַאלּפ רעד וצ טניואוועג

 -סיוא ןעוועג רעווש םהיא זיא סע זא ,ןעראוועג טלעמוטוצ יוזא רע

 ַא טגאזעגרעטנוא םהיא רעללימ טָאה ,ָאזלַא .,טרָאװ א ןעדיירוצ

 םהיא רע טָאה ,טרָאװ רַאפ טרָאװ ,רָאילפוס א יו ; עדער עצרוק

 .טגָאזעגכַאנ טָאה ,ץנַארק ,רע ןוא ; טנאזענרעטנוא
 טימ ןעמונענפיוא ךיוא םלוע רעד טָאה רענדער ערעדנא יד

 ןופ ןערענוד וצ טרעהענפיױא טינ טָאה לָאה רעד םזאיזוטנע

 .בוט םוי רענעטלעז א ןעוועג זיא סע .,ןעטנעמסירדָאלּפַא

 -עגנוא טגאזעג רעללימ טָאה ,רימ וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו

 : עדנענלָאפ סָאד רהעפ

 רימ ןעמעוו ,םעד ןעלעטשרָאפ ךייֵא ךיא לע טציא , ---

 ןופ גלָאפרע ןעסיורג םעד ןעקנאדראפ ֹוצ ךילכעזטּפיױה ןעבָאה

 זא ,טערקעס רענעפָא ןא זיא סע ."גנוטייצ רעטייברא , רעד

 ".ןַאהַאק עסָאנעג גידלוש םעד ןיא זיא עַלַא ןופ רהעמ

 ןעמונענפיוא ךימ טָאה ןעמ רעכלעוו טימ טייקניצראה יד
 רעלעיצעּפס א ןעוועג רימ ראפ זיא ,טסעפ-סערהָאי ןעזיד ףיוא

 .טייהנעדירפוצ ןופ לאווק

 -רעד טרעוו "גנוטייצ רעטיײברַא , רעד ןופ טכיראב םעד ןיא

 םעד טימ םוקילבוּפ םעד טרילוטַארג טָאה ןַאהַאק .בא ,, זַא ,טנָאמ

 ןָאטעג סָאד בָאה ךיא ."קיירטס רעדיינש םעד ןופ גיז ןעסיורג

 :לשמ ַא טימ

 "שיסור רעד ןיא טָאה עעמרא עשיסור יד ןעוו ,גָאט רעד

 ס'רפיק םעד ןעוועג דארג זיא ,ענוועלּפ ןעמונעג המחלמ רעשיקרעט
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 -באנ יד רידנַאמָאק רעשיסור רעד טָאה ,אזלא ,גָאטסטרובעג

 טָאה סָאד .טנעזערּפ יעד-הטריוב א סלא טקישענוצ םהיא טכיר

 םענעי דָארג םירָאװ ,טסעפ-סערהאי רעזנוא וצ טסַאּפעג עדַארג ךיז

 ניז ןעסיורנ א טימ קיירטס רעדיינש ַא טגידנעעג ךיז טָאה נָאט

 אנוװעלּפ טימ חשעמ יד טלהעצרעד ךיא בָאה .,ןָאינוי רעד ראפ

 --- ןעגינעגרַאפ םעד טציא ךיא בָאה ,ָאזלַא , : ןעפורעגסיוא בָאה ןוא

 -ײברַא , רעייא ןופ גָאטסטרובעג םעד וצ טנעזערּפ יעד-הטריוב סלַא

 טימ בוט לזמ 8 ןעבענוצּפָא ,רעטײברַא ,ךייא -- ?גנוטייצ רעט

 "! ןערעייא ניז ןעדנעצנעלג ןעזיד

 .,רערעייהעגנוא ןא ןעוועג זיא טקעפע רעד

6. 

 -נָאראב -- .דלַאננייר קנערפ -- .עטכישעג אקיימעשזד יד
 .גניס-גניס ןיא ךוזַאב ןיימ == ,לעיירט סע'סעד

 ןענייז 1891 רהָאי םעד ןופ רעמוז ןוא גנילהירפ םעד ןיא

 עכלעוו ,ןעגנוריסאּפ ןעמוקענרָאפ ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןיא
 עצנאג יד רָאנ ,ןָאינוי עזיד רֶאְנ טינ טמערוטשעגפיוא ןעבָאה

 ייב בָאה ךיא עכלעוו בילוצ ןוא גנוגעװַאב-רעטייברא עשידיא

 .טכַאנ-ןוא-נָאט טפָא ןוא ןעדנעװַא עליפ טכארבראפ ןָאינוי רעד

 טָאה ןעטַאנָאמ עזיד ןופ ףיולרַאפ ןיא טייצ רעסיוועג א ףיוא
 + ףעטייברא, ,זנוא ןוא *ןעטסיסעדנָארַאב , יד ןעשיווצ ףמַאק רעד

 ץרעללימ ךילכעזטּפױוה םעד טימ גידנעניימ) ןעשנעמ "גנוטייצ

 -עגנָא טָאה ןוא טייקכילטנעפע רעד ןיא ןעכָארבעגסיױא ,(ךימ ןוא

 ,ןעסיוטשנעמאזוצ עזיד טפערטַאבנא סָאװ .ןעמרָאפ עפראש ןעמונ

 -אב קראטש "ןעננורעניארע , ס'נרעבנעזָאר ןיא עטכישעגנ יד זיא

 ,טײקכילײטרַאּפ רענידסלָאמאד ןייז ןופ רילָאק םעד טימ טברַאפ

 -טינ לעסיב שביה א ןעטלאהטנע ענייז ךעלטיּפאק עזיד ןוא

 .ןעלעטש עניטכיר

 ענידסלאמאד יד .,רעביארָאפ ןענייז רהֶאי גיסיירד-ןוא-ףניפ
 -- ןעראוועג טליטשעגנייא ננאל ןיוש ןענייז ןעלהיפעג ייטראּפ
 טלָאװ טנייח .תורוש עזיד טביירש סָאװ םעד ייב סנעטסגינייוו
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 -ראּפנוא ןייר ַא ןופ ןעלהעצרעד עטכישענ עצנַאנ יד טנעקעג ןעמ

 ןעטבראפַאבנוא םעד ןופ טכיל רעד ןיא ,טקנוּפדנַאטש ןעשיאייט

 -לעצנייא טימ ןעגנוריסַאּפ עניזָאד יד ןעבעגרעביא רעבָא ,תמא

 ראפ ןעק ןעמ יװ ץַאלּפ רהעמ ךס ַא ןעמונראפ טלָאװ ןעטייה

 ָאד ,"רעטעלב , עזיד יו קרעוו ַאזַא ןיא ןעכיורבעג קעווצ םעד

 רעכַאמקוָאלק רעד ןופ עטכישעג א ןעבענעג טינ ךָאד טרעוו

 -רעביא ןעצרוק א טימ ןענעגונַאב ךיז רעבירעד לעוװ ךיא ,ןָאינוי

 .ןעגנוריסַאּפ ענעי ןופ קילב

 א ןיא ,1891 ,ץרעמ ןעט13 םעד ,הירפ רעד ןיא גָאטנַאמ

 -וקעג ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןופ עטימָאק טעקיּפ רעד ןופ לייט

 רעכלעוו ,גרעבנירג ןעמָאנ ץטימ רָאטקַארטנַאק-קוָאלק א וצ ןעמ
 .דנעלייַא גנָאל ,אקיימעשזד ןיא ּפאש-בעקס ַא ןעטלַאהעג טָאה

 סבעקס יד ןוא עטימָאק רעד ןעשיווצ סיוטשנעמאזוצ םעד ןיא

 סע ןוא עלעווייא רענרעזייא ןא ןעראוועג טרעקענרעביא זיא

 ייב ןיא ייברעד .ןעליוק עדנעהילג ןעטָאשעגסיױוא ךיז ןעבָאה

 -נעה א ןעראוועג טנערבענוצ דניק ןענירהָאי-ריפ א ס'נרעבנירג

 -- טרוָאק ןיא טרעלקרע ךָאנרעד טָאה נרעבנירג יו --- ןוא ,לעט

 סטעקעשזד עטגידנעעג-טינ ענייז ןופ עליפ סטעקיּפ יד ןעבָאה

 ,לָאירטיװ טימ ןעסָאנַאב

 -ילנטימ עכילטע ןעראוועג טריטסערַא ןענייז טַאטלוזער סלַא

 ,סעדנָארַאב ףעזָאי ,רעשזדענעמ רעד ךיוא ןוא ןָאינוי רעד ןופ דעד

 יד וצ לָאירטיװ יד ןעבעג ןיא טנידלושַאב טָאה ןעמ ןעמעוו

 .סטעקיּפ

 םעד ןיא רעהראפ םעד ּףיוא ןעוועג דנעזעוונא ןיב ךיא

 ףיוא טזָאלענסױרא ןעמ טָאה ן'סעדנָארַאב .טרוָאק רעקיימעשזד

 רעדיוו וויטקעטעד ַא םהיא טָאה טרָא ן'פיוא ךיילג רעבָא .ליעב

 ןעמוקענ זיא עכלעוו גנונידלושאב רעדנא ןַא ףיוא --- טריטסערַא

 .סקרַאמ דנע ןיקּפאּפ ,עמריפ-קוָאלק רעקרָאי וינ א ןופ

 א ןעוועג קירוצ םייצ רעסיוועגנ א טימ זיא עמריפ רעזיד ייב

 טנעמלטעס םעד ייב .ןענואוועג טָאה ןָאינוי יד ןוא קיירטס

 סלַא ראלַאד טרעדנוה ןעלהָאצַאב טזמעג עמריפ יד טָאה

 יד .טקיירטסעג טָאה ןעמ סָאװ ךָאו רעד ראפ סעשזדייוו

 ןיקּפאּפ .רהעמ ךס א ןעפָארטאב ןעבָאה סעשזדייוו עכילקריוו
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 רעד יוװ יוזא ,ראלָאד טרעדנוה רֶאֹּפ א ןעגנודעגּפא דעבָא טָאה .

 טציא ןיקּפַאּפ טָאה ,ןעמָאנ סע'סעדנָארַאב ףיוא ןעוועג זיא קעשט

 ןא ,טסייה סָאד) "ןָאשרָאטסקעה ראפ ענַאלק ַא ןעבעגעגנָא
 גידנעשַארטס ,טלענ טסערּפענסיױא םהיא ייב טָאה סעדנָארַאב

 עכילטע ןעסעזענּפא זיא סעדנָארַאב ,(קיירטס םעד ןעצעזוצטרָאפ
 ,ליעב ןעגָארקענ רעדיוו םהיא רַאפ ןעמ טָאה ןַאד ןוא געט

 עסיורנ טימ -- ןעמ טָאה עטריטסערא ערעדנא יד רַאפ

 ןישטרוט ,ייז ןופ ייווצ .ליעב ןעגָארקעג ךיוא --- ןעטייקגירעווש
 .טייצ עשביה א ןעסעזענּפָא ןענייז ,ןײטשדלָאג ןוא

 עטכישענ אקיימעשוד רעד ראפ עטריטסערַא עלַא יד ןופ
 טינ ,רעסַאלב ,רערַאד ַא ,רענייא רָאנ ןערָאװעג טלייטרוארַאפ זיא

 ןעמ ןעמעוו ,דלָאננייר קנערפ ןעמָאנ ן'טימ ןאמרעגנוי רעכיוה ןייק

 םעד ןיא ןעטַאנָאמ ןיינ טימ רהֶאי ףניפ ףיוא טקישעגקעװַא טָאה
 .גניס-גניס ןופ ןָאזירּפ טייטס

 סע'סעדנַאראב ףױױא ןעווענ דנעזעונָא ךיא ןיב ךָאנרעד
 גנלײטּפא ?אנימירק רעד ןיא (1891 ,יַאמ ןעט2 םעד) לעיירט
 םהיא טָאה ירושזד יד .טרוָאק םירּפוס רעקרָאי ןינ םעד ןופ
 רע טָאה טנארב-ןעו -- שזדָאשזד רעד ןוא ,נידלוש ןענופענ

 ןיינ טימ רהֶאי ַא ףיוא טלייטרוארַאפ םהיא טָאה -- ןעסייהעג

 ןוא ?עיפַא ןַא ןעבענעגנָא טָאה ןעמ .גניס-נניס ןיא ןעטאנָאמ
 ,ליעב ףיוא ןעזָאלעגסױרַא ?ייוורעד ן'סעדנָארַאב טָאה ןעמ

 וינ יד, ןעכלעוו ,גניטימ-סַאמ א טנָאמרעד ןיוועל ,וד
 -ָארּפ וצ ןעפורעבנייא טָאה רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ .רעקרָאי

 -ענטאטש טָאה גנולמאזראפ יד .?ייטרוא םעד ןענעג ןעריטסעט

 רעטנעזיוט ןוא ,1891 ,יאמ ןעטס םעד ןָאינוי רעּפוק ןיא ןענופ

 ןיוש זיא נינעווניא לייוו ,ןעסיורד ןיא ןענַאטשענ ןענייז ןעשנעמ

 טָאה ,ןע'ניוועל .רד טיול ,טסיל-רענדער יד .?ץַאלּפ ןייק ןעוועג טינ
 לעינ'קעמ שזדרָאשזד ,סרעּפמָאנ לעוימעס ;ןעמענ יד ןעטלַאהטנע

 | .ןַאהַאק .בא ןוא
 .רד טגָאז -- רעדנעציזראפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,סרעּפמָאנ

 "עווס , יד ןעבָאה רָאנ טינ זַא ,טרעלקרע טָאה --- רעטייוו ןיוועל

 "רא עטריזינַאגרָא ערעייז ןעטכינראפ וצ טנינייארַאפ ךיז "סרעט
 -גנישאוו רעד ןופ סיטסָאשזד ווָא טנעמטראּפעד רעד רָאנ ,רעטייב
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 -ייו ."סרעטעווס עכילדנעש עזיד טנידעג טָאה גנוריגער רענָאט

 םרעּפמָאנ סָאװ רעטרעוו עדנעגלָאפ יד ןיוועל ,רד טגנערב רעט

 ןעשנעמ יד ןענייז רעװ, :ירושזד רעד ןענעװ טגאזענ טָאה

 ייז ןופ רעדעי ?טלייטרוארַאפ ן'סעדנָארַאב ןעבָאה סָאװ

 -נַאקירבאפ ןענייז ייז .סאלק ןעשיטסילאטיּפַאק םעד וצ טרעהעג

 רעכַאמקוָאלק רעניצנייא ןייק .טייל-סענזיב ,סרעּפיק-ןולַאס ,ןעט

 ".ןעוועג טינ ירושזד רעד ןיא זיא
 "מאזראפ רעטנאסערעטניא רעזיד ןעגעוו בָאה ךילנעזרעּפ ךיא

 ןעטלאהעג רהיא ףיוא בָאה ךיא סָאװ עדער רעד ןעגעוו ןוא גנופ

 .גננורעניארע עכַאװש ץנַאנ ַא

 וצ ךיז םָאה ,ןעסעזעג זיא סעדנָארַאב סָאװ טייצ רעד ןיא

 ךיא זא עטיב א טימ ןָאינוי רעד ןופ עטימָאק א טעדנעוועג רימ

 עיצאזינַאנרֶא יד ןעטלאהפיוא ןוא ןעכוזאב טּפָא ןָאינוי יד לָאז

 -ראפ יד ןופ גניטימ א ףיוא ןוא .ןערעוו טיירפאב טעוװ רע זיב

 א ןעראוועג ןעמונעגנָא ןיא ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייא

 -לעז רעד טקירדעגסיוא ןעוועג זיא סע רעכלעוו ןיא ,עיצולָאזער

 .ןעמונעג ךיז ףיוא טכילפ יד בָאה ךיא .,שנואוו רעב

 טלהעצרעד טרעוו סע עכלעוו ןיא קרעוו יד ןופ ענינייא ןיא

 ןעמונרַאפ בָאה ךיא זַא ,טעטּפױהַאב טרעוו ןעכָאװ ענעי ןענעוו

 .ןָאינוי רעד ןופ "רעשזדענעמ ןעניפיולרָאפ 3 א ןופ ץאלּפ םעד

 ךיא בָאה ןָאינוי רעד ןופ סענזיב רעד ןיא .,גיטכיר טינ זיא סָאד

 .םיּפָא םעד טכוזַאב ןעטלעז ראגָאז בָאה ךיא .טשימעג טינ ךיז

 "מאזרַאפ יד טימ ןעדנובראפ ןעוועג רָאנ זיא טייקגיטעט ןיימ

 טעמכ .טירטס ןָאטגניװיר 128 ,לָאה לור ןעדלָאנ ןיא ,ןעננול

 ןעטלאהעגּפא ןאד ןענייז ,ךיוא נָאטיײב טּפָא ןוא ,דנעווא ןעדעי

 א הוא ןָאיני רעד ןופ גנוליײטּפָא עדעי .,ןעגניטימ ןעראוועג

 ןוא רָאלפ וצ רָאלפ ןופ ןהעג נעלפ ךיא ןוא ,רָאלּפ ןערעדנוזאב

 יד ןעניטומרע ןוא ענַאל יד ןערעלקרע --- סעדער ןעטלַאה

 רעדָא "רעשזדענעמ רעניפיולרָאפ , סלא טלאהענ ןייק .סרעבמעמ

 ןָאינוי רעד ראפ ןָאטענ בָאה ךיא סָאװ טיײברַא רעד רַאפ םתס

 רענייק טָאה טײברַא ַאזא ראפ .ןעמונענ טינ ךילריטַאנ ךיא בָאה

 .טנעס ןייק ןעמונעג טינ לָאמ ןייק זנוא ןופ
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 -סיסעדנָארַאב יד ןעשיווצ ףמאק רענעּפָא ןייק ךָאנ טָאה ןַאד
 *ןָארַאב ןעשיווצ ןעננוהיצַאב יד .ןעכָארבענסיױא טינ זנוא ןוא ןעט

 סא .עכילדניירפ ץנאנ ןעוועג סלָאמַאד ןענייז רימ ןוא ן'סעד
 ?יעב ףיֹוא סױרַא זיא רע ןעוו זַא ,טקַאפ רעד ןעניד ןעק זיײװַאב
 ,דנעווַא םעד ןעגנערברַאפ םהיא טימ לָאז ךיא זַא ,ןעטעבעג רע טָאה

 -ַאב טרעטשעגנוא ןענעק וצ ןוא סרעטרָאּפער ןעדיימוצסיוא םוא

 ,לעטָאה ַא ןיא ןהענ ןעלָאז רימ ןעטעבענ רע טָאה ,ענַאל יד ןעכערּפש

 ,טניטכענעג רימ ןעבָאה לעטָאה םעד ןיא ןוא ,ןָאטעג רימ ןעבָאה ױזַא
 רימ ןעמ טָאה רעכאמקוָאלק יד ןופ ןעננולמאזראפ יד ףיוא

 ,ןע'ניקטעמאז ןוא ן'רעללימ .?) רענדער ערעדנא ערעזנוא ןוא
 .ןעטנעמסירָאלּפא עטסמיראוו יד טימ ןעמונענפיוא (ךיז טכאד
 ,ן'םעדנַארַאב רַאפ טײברַאעג ןַאד טָאה "גנוטייצ רעטײברַא , יד
 רעטרעוו עזיד ןעוו .?ללכב ןָאינוי רעד רַאפ ןוא ן'דלָאגנייר רַאפו

 סָאװ ןעלקיטרא ןופ ןענוצסיוא רימ ראפ ןעניל ,ןעבירשעג ןערעוו
 .טייהנענעלעגנא רעזיד ןענעוו ןעוועג טקורדענ ןאד רהיא ןיא ןענייז
 סָאד) "תועט ַא, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,רעכלעזא לעקיטרַא ןייא

 ןעניימ ייז ביוא תועט א ןעבָאה סרערושטקעפונאמ יד זא ,טסייה
 יד ןעטכינראפ ייז ןעלעו סלעיירט ןוא ןעטסערא יד טימ זא
 טניפעג שזדייּפ רעבלעז רעד ףיוא .רעללימ .ל ןופ זיא (ןָאינוי
 ,(. .א ןוא ?יעב ,סרעיָאל ףיוא) םלענ ךָאנ ףורפיוא ןיימ ךיז
 -"שזערט רעד סלא ןעפורעגנָא טרעװ ץנארק פיליפ

 א ךיז טניפעגנ שזדייּפ רעבלעז רעד ףיוא ,דנָאפ םעד ןופ רער
 -רעביא םעד טימ ,דלעפנעזָאר סירָאמ טעֶאּפ םעד ןופ דיל עצרוק
 -עבענ ?עיצעּפס םהיא בָאה ךיא עכלעוו ,"! טומ ! טומ, : טפירש

 ,רעמונ םענעי רַאפ ןעביירשפיוא ןעט

 ןיא רע טָאה ,סמוט יד ןיא ןעסעזעג זיא סעדנַָארַאב ןעװ
 רעד ןופ ךוב-ענַאט , ןייז טקורדעג "ננוטייצ רעטייברא, רעד

 -ויברַא יד וצ ףור ַא טימ ,"סינננעפעג ןופ ףירב , ןוא "סינגנעפענ

 .גינייא ןייז וצ רעט
 לעבָארט רעצנאג רעד זא ,טנייצרעביא ןעוועג ןענייז רימ

 ןענעו ןעפירנאב עשיטסיכרַאנַא יד בילוצ ןעמוקענסיורא זיא

 טימ ףמאק ןעניטנייה םעד ןיא ןעדָאטעמ "?ערענָאיצולָאװער,

 "היפ ןָאינוי יד רימ ןעגעלפ ןעכערּפשעג עטַאװירּפ ןיא ,לאטיּפַאק
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 ןעבָאה רעבָא טייקכילטנעפע רעד ןיא .םעד ןענעג ןענראוו רער

 .טנָאמרעד טינ לָאמ ןייק ךילריטַאנ סָאד רימ

 ס'דלָאגניר ראט עציטש ןעגעװו ענַארפ א ןעוועג זיא סע

 -ָאמעג ךיז ןעבָאה ןילַא סלעיּפַא ןוא סלעיירט יד וצ םירָאװ ,יורפ
 יו לענש ױזַא ןעמוקעגניירַא טינ זיא טלענ ןוא ןעמוס עסיורג טרער

 ןופ דראָאב וויטוקעזקע רעד רַאפ ךיא בָאה ,טרעדָאפעג ךיז טָאה סע

 ןעקורדּפֶא :ןאלּפ אזַא טניילעגרָאפ ןָאינוי רעכַאמקוָאלס רעד

 ןהעצ וצ ןעמיוקראפ ייז ןוא דליב ס'דלאננייר טימ סּפמעטס

 ןופ דליב ןעסיורנ א ןעקורד טעוו "גנוטייצ רעטייבראק יד .טנעפ

 ןיב ךיא .סּפמעטס יד ןעפיוק לָאז ןעמ זא ףורפיוא ןַא ןוא ן'דלָאננייר

 -ןעסאמ טפיוקראפ ךיז ןעטלָאװ ספמעטס עכלעזא זא ,רעכיז ןעוועג

 טָאה רעצעמיא ,ןערָאװעג ןעמונעננָא זיא ןַאלּפ ןיימ ןוא ,זייוו
 טימ ןהעז ךיז גניס-גניס ןיא ןערהָאפ לָאז ךיא זַא ןענָאלשענרַאּפ

 ןוא ירפ ןייז טציטש ןעמ זא ןערעכיזרַאפ םהיא ,ן'דלָאגנייר

 ןענעו ןעטייברא וצ ןוא ןעטכארט וצ ףיױױא טינ םרעה ןעמ זַא
 ןערעננירגראפ לָאז ןעמ זא ןהעז וצ לייוורעד ןוא ,גנואיירפאב ןייז

 ..ןעמונעגנָא גאלשרָאפ םעד בָאה ךיא .נניסינניס ןיא ןעבעל ןייז

 רענאקירעמא ןַא טימ ןערהָאפעג ךיא ןיב גניס-גניס ןיא

 ןעוועג ןיא סָאד .?ללוּפ , טאהעג ןעטרָאד טָאה רעכלעוו ,שטייד
 ךיז טָאה עכלעוו ,עדייבעג לָאה-ניטיס ַא ןופ סָאבעלַאב רעד

 ןוא רעטייווצ רעד ןעשיווצ ,טירטס רעטרעפ רעד ףיוא ןענופעג

 רָאנ ,"לָאה ןריוט , יו קָאלב ןעבלעז םעד ףיוא ,וינעווע רעטירד

 ןעבָאה םהיא ייב .טירטס רעד ןופ טייז רערעדנא רעד ףיוא
 עשיטסילַאיצַאס ,סעיצַאזינַאגרָא עשטייד עלַאקידַאר עליפ טעטימענ

 ןעמאזוצ .ןעטפאשלעזענ ענעטירשעגטרָאפ ערעדנא ןוא סנָאינוי
 רעזנוא ןופ דילנטימ רעטנאקאב א ןעדהָאפענ ךיוא זיא זנוא טימ

 ילָאה רעד ןעכלעוו בילוצ ,שטייד רענאקירעמא ןא ךיוא ,ייטראּפ

 .,עדזאי יד ןעכאמ ֹוצ ןערָאװענ הצורמ זיא רעּפיק

 ענייז ןיא רימ וצ טכַארבענסױרַא ן'דלָאננייר טָאה ןעמ ןעוו

 ןעניוא ענייז ןענייז ,ןהעזרעד רימ טָאה רע ןוא רעדיילק ןָאזירֿפ

 ןעבענעגרעביא םהיא בָאה ךיא .,ןערערט טימ ןעראוועג טליפעגנָא
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 טציטש ןעמ זא ,טרעכיזראפ םהיא ,ןָאינוי רעצנאנ רעד ןופ סורג א

 ראפ ןעטפערק עלא טימ ןעטייברא טעװ ןעמ זא ןוא יורפ ןייז

 ןייז ןעגעװו טלהעצרעד ריס ראפ טָאה רע .גנואיירפאב ןייז

 .ןָאזירּפ ןיא ןעבעל ןעניד'הרצ
 ןעמ ןוא טנענעזעג םהיא טימ ךיז ןעבָאה רימ יוװ םעדכָאנ

 ןעמ טָאה ,טיײברַא ןָאזירּפ ןייז וצ טרהיפענקעווַא קירוצ םהיא טָאה

 -ענ רעסיורג רעד ןופ ןעננלײטּפֶא ענעדישראפ יד ןעזיוועג זנוא

 ןיא טיײיברַאענ ןעבָאה סָאװ סרענָאזירּפ יד ןעשיווצ .סינגנעפ

 ,יניישזד ןַאמרעדלָא םענעזעוועג םעד ןהעזעג ךיא בָאה לאטיּפסָאה

 "ךאבַאכ רעטמהיראב רעד רַאפ טלייטרוארַאפ טָאה ןעמ ןעכלעוו

 .(220---219 שזדייּפ ,דנאב ןעטייווצ העז) 1884 ןופ עטכישעג

 -יײברַא , רעד ןיא ןערָאװעג טקורדענּפָא זיא דליב ס'דלָאגניײר
 "סּפמעטס דלָאנניײר , יד .(*1891 ,ינוי ןעטפ םעד "גנוטייצ רעט

 -הענרעטנוא יד .עטימָאק ַא ןופ ןערעו טכאמענ טלָאזעג ןעבָאה

 ןעועג זיא ןָאינוי יד .ןעראוועג טניסעלכאנראפ רעבא זיא גנומ

 ןעבָאה ןעטסיכראנא עסיוועג ןוא ,תונאד ערהיא טימ ןעמונראפ

 ןעבָאה רעטעּפש .ןאלּפ ןעצנאנ םעד טריקַאטַא ןוא טכאלעגסיוא

 ןעצנאנ םעד בָאה ךיא זא טנידלושאב רימ ןעטסיכרַאנַא עבלעז יד

 רעד ןופ ןעסערעטניא יד ןיא רָאנ טכאמעג גניס-נניס ןיא ךוזַאב

 ."גנוטייצ רעטייברא ,

 ןיא ןערהָאפוצקעװַא ן'סעדנַארַאב טדערענוצ טָאה רעצעמיא

 -רעּפ יד טָאה ןאד ןוא .,קירוצ ןעמוקענ רע זיא ךָאנרעד .עדענעק
 ,ןעגיוצעגקירוצ סָאד ליעב יד ןעבענעג םהיא רַאפ טָאה סָאװ ןָאז

 זיב ןָאזירּפ "סמוט, יד ןיא טצעזענניירא םהיא טָאה ןעמ ןוא

 ראפ ןעמ טָאה ךָאנרעד .לעיּפַא רעד ןערעוו טמיטשַאב טעוו סע

 ,ליעב ןעגָארקעג רעדיוו םהיא

 עטיב א ףיוא ןעטפירשרעטנוא ןעביילק ןעמונעג טָאה ןעמ

 ךליב ַא) דליב ןָאט'ףעה רעטשרע רעד ןעוועג זנוא ווב זיא סָאד (*

 טמוק סע זַא ווזַא ,עקטעס ַא ךרוד וילב ףיוא טרוּפַארגָאטָאפ טרעוו סָאוװ
 ץוונ א ןעוועג ןַאד ךָאנ ןוא סָאד .(ףָארגָאטָאפ ַא יװ טעמכ סיורַא
 ,גנודנופרע
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 טיירפאב זיא רע ןוא .ןענידאננאב םהיא לָאז רע רָאנרעװַאג םוצ

 .ןערָאװעג
 עבילטע) טייצ עצרוק ַא רָאנ ןעסעזענּפָא ךיוא זיא דלָאננייר

 .טנידַאננַאב רָאנרעװַאנ רעד ךיוא טָאה םהיא .(ןעטַאנָאמ

 ןעטסיכרַאנַא יד ןוא ןעטסילַאיצַאס יד ןעשיווצ ףמאק רעד

 ןעוועג ןיוש זיא סעדנָארַאב ןעוו ,ןַאד טשרע טנערבוצ ךיז טָאה

 ןעגעוו ענארפ א ןעמוקענוצ זיא ענַארפ סעדנַארַאב רעד וצ .,יירפ

 -ײברַא עיירפ , רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא קיירטס רעצעזטפירש ַא

 -ראנא ןא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא קיירטס ןעזיד ןופ ."עמיטש רעט

 -טפירש רעד וצ עיציזַאּפָא סלא ןָאינוי רעצעזטפירש עשיטסיכ

 סע .ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ יד ןופ ןָאינוי רעצעז

 -יזָאּפֶא ןִַא טימ סנַאינוי סנָאיציזָאּפָא ןופ הרדס ַא ןערָאװעג ןיא

 ."?ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ , עלענַאיצ

 םעד טימ עטכישעג אקיימעשזד רעד ןופ טאטלוזער סלא

 זיא ּףמאק-ייטראּפ ןערעטיב ןעזיד ןופ ןוא סעצָארּפ סעדנָארַאב

 ַא ףיוא טָאה ןוא ןערָאװעג טכַאװשענּפָא ןָאינוי רעכַאמקוָאלק יד

 .תושממ רהיא ןערָאלראפ טייצ עשביה

 .סנָאינוי ערעדנא יד ןיא טייקניטעט ןיימ ןענעוו טרָאװ ַא
 עשידיא ערעדנא יד ייב ךיא געלפ ןעטייצ עכילנהעוועג ןיא

 -קוָאלק יד ייב יוװ טסַאג רעטּפָא ַאזַא ןייז סעיצַאזינַאנרָא-רעטײברַא
 ,רעטפע ךָאנ --- רעדיינש-רענעמ יד ייב .רעכַאמ

 טנעמראג דעטיינוי, יד ןופ גנודנירנ רעד ןענעוו נידנעדייר
 .סנָאינוי רעדיינש עלַא ןופ דנַאברַאפ רעד ,טסייה סָאד ,"סרעקריָאוװו

 רעד ןופ עטכישעג , ןייז ןיא ןיגרוב ץרעה טגָאז ,(?אקירעמא ןופ

 רעד ןעוועג זיא ןאהאק .בא, זא ,"גנונעוואב רעטייברא רעשידיא
 ךיא געלפ ןָאינוי רעדיינש רעקרָאי וינ רעד ייב ."רענדער טּפיױה

 סרעקריָאוו טנעמרַאג דעטוינוי יד ןופ ץַאלּפ םעד טָאה רעטעּפש (*
 ."אקירעמַא וװָא סרעקריַאוו גניהדָאלק דעטיימַאנלַאמַא , יד ןעמונרַאפ ןָאינוו

 ,ךילטנעגייא ךָאנ טריטסיזקע ןַאינוי סרעקריָאװ טנעמרַאג דעטיינוי ּוד

 -ניא ע'תמא יד .סרעקיומ ללָארעװָא ןופ ןעצנַאגניא טהעטשַאב וז רעבָא

 .דעטוימַאגלַאמַא וד ןופ טריזונַאגרָא זוא רעדוולק רענעמ ןופ עורטסוד
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 טייצ עצנאנ יד סעדער-סנָאיצַאטינא עשיטסילַאיצַאס ןעטלַאה

 ,דנַאב ןעטייוצ העז) ןעדנירג רהיא ןעפלָאהענ בָאה ךיא טניז
 טימ ךיז בָאה ךיא סָאװ ןערהָאי יד ןיא ,,(228--221 שזרייּפ

 יו רחעמ ךס א ןעבעגענּפָא גנוגעװַאב-רעטייברַא רענַאקירעמַא רעד

 ןעשידיא ַא וצ ןעפור טפָא רימ ןעמ טנעלפ ,רעשידיא רעד טימ

 נעלפ ץלא ןופ רהעמ .,ןהענ רעמיא נעלפ ךיא ןוא נניטימ ןָאינוי

 ,רעדיינש-רענעמ יד ןופ ןעמוקאב ןאד ןעננודאלנייא עכלעזא ךיא

 ,רעכאמּפעק יד ןוא רעכאמקוָאלק יד ןופ

 רעטייברא, יד רעדייא רהָאי עכילטע יד ןענעוו זיא ץלא סָאד

 -עג טעדנירנענ זיא יז ןעוו .ןעראווענ טעדנירנעגנ זיא "ננוטייצ

 רעשידיא רעד וצ ןעבענענּפָא ןעצנַאנניא ךיז בָאה ךיא ןוא ןערָאװ

 עשידיא עלא ןופ ןענניטימ יד ךיא בָאה ,ננוגעוואב רעטייברא

 ,רעהירפ יוװ רעטפָא ךס א טריסערדא סגָאינוי



 .לעטיּפַאק רעטועפ

 .אֿפָארייא ןייק עוייר עטשרע ןיימ

1 

 ןעשיטסילאיצָאס ןעלַאנָאיצַאנרעמניא םוצ טאגעלעד םלא
 .ףיש ןץ'פיוא --- .סערגנָאק

 ןיא סנָאינװ ןוא סעיצאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס יד ןיא

 טאנעלעד א ןעקיש ןעגעװ ענַארפ יד ןערָאװעג ןעמונעגפיוא
 רעכלעוו ,סערגנָאק ןעשיטסילַאיצַאס ןעלַאנַאיצַאנרעטניא םעד ֹוצ

 (1891) טסוגוא ןעטסקענ םעד ןעמוקנעמַאזוצ טפרַאדעג ךיז םָאה
 יד ןַא ,ןעועג זיא טאטלװער רעד .ןעינלעב ,לעסירב ןיא

 סעשטנערב עשידיא יד ןוא ןעטמאשקרעוועג עשידיא עטגינייאראפ

 ךימ ןעבָאה יײטרַאּפ רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ

 וצ טנַאסערעטניא ןיא ָאד) טאנעלעד רעייז סלַא טלהעוורע
 יד ןעשיווצ ןעוועג זיא ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק יד זַא ,ןעקרעמאב
 .(עזייר ןיימ ףיוא ןעבעגעג רעייטשוצ !עבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא

 ףיז ןעבָאה דנַאלגנע ןופ ןעסָאנעג עשידיא ערעזנוא ןעוו

 ,ןעכוזַאב וצ ייז ןעדַאלעגנייא ךימ ייז ןעבָאה ,ןופרעד טסואוורעד
 ,רעהירפ ןערהָאּפסױרַא לָאז ךיא זַא ןעטעבעג ןעבָאה ייז

 םעד ראפ ןעכָאװ יירד ייב ןעביילברַאפ ייז ייב ןענעק וצ ידכ
 ,סערגנָאק

 ןערהָאפענּפָא ןיב ןוא ןעמונעגנָא גנודַאלנייא יד בָאה ךיא
 .יילושזד ןיא

 ןעוועג ןַאד זנוא ייב ךָאנ זיא סַאלק ןעטייווצ ן'טימ ןערהָאפ
 ךיא ,(!ןעטשרע ןעגעו ןיױש טדער רעװ טנייה) סוסקול ַא
 טָאה ראלָאד טכא רַאפ רעבָא .שודעריטס ןערהָאפענ ןיב

16 
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 עצנַאנ יד ןוא ,לעטעב ןייז ןעטָארטענּפָא ריס דרַאוטס רעד
 .סַאלק ןעטייווצ ןופ ןעטייצלהָאמ טכַארבענ רימ טייצ

 יד ןעבילבענרעביא ןורכז ןיימ ןיא ןיא עזייר רזעיד ןופ

 רעד ןיא עלַא ןערעה נעלפ ךיא סָאװ ,גנַאזעגנ עזעינילער
 ,טסעפקערב רַאפ .ןערישזַאסַאּפ עשידעווש עכילטע ןופ הירפ

 ךיז ייז ןענעלפ ,לעטעב ןיימ ןיא ןעניל ךָאנ נעלפ ךיא ןעוו
 ןיימ ןופ) ןננ א טימ םילהת ןעגָאז ןוא שיט א םורַא ןעצעז

 -ענרעביא רימ ןיא ,ַאקירעמַא ןייק ,םי ן'פיוא עזייר רעטשרע
 ןעצנַאט ייז יו ,ןערישזַאסַאּפ עשידעווש ןופ דליב ַא ןעבילב

 טימ ענעצס א רעדיו דָארג טציא ןוא ;קעד ן'פיוא ןעביוא

 .(ןעדעווש
 ,ןעדמעק ןופ ןעטּפעקי-סילַאּפ ַא ןעװענ ןיא ןכש ןיימ

 עלעטימ יד ןופ גנוי רענהעש ,רעטנוזעג ,רעכיוה ַא ,יזריושזד ןינ

 טימ ,שודעריטס ,ךיא יו ױזַא ןערהָאפענ זיא רע .ןערהָאי

 ,ךיא ןיימ רעמָאט .דרַאטס ן'טימ ךַאמּפָא ןעלעיצעּפס ַא

 ןטימ ןערהָאפ וצ ןעדרָאפַא טינ ןעק רע ןזַא ,הלילחו סח
 ,רעדיוו ןוא רעדיו טרעכיזראפ רימ רע טָאה ,סָאלק ןעטייווצ

 רהעמ סָאװ ןעביילב םהיא לָאז סע ידכ רָאנ סָאד טוט רע זַא

 ַא ןעװענ ןיא רע .,אּפָארייא ןיא ןעדנעּפס וצ ףיוא דלעג

 עטנַאסערעטניא טלהעצרעד ריס טָאה רע ןוא ,ננוי רעכילהערפ

 .ןעבעל ייצילַאּפ םעד ןופ תושעמ

 ךיז טָאה ריפ .לופרעוויק ןיא ןעמוקעננָא זיא ףיש יד

 ואו ,ץַאלּפ םעד ןעכוזַאב ןוא טדָאטש יד ןעקוקַאב טלָאװעג

 -ענ ןיב ךיא ןעוו ,ןערהָאײטכַא רַאפ ןענַאטשעגנייא ןיב ךיא

 יד .ךילנעמנוא ןעוועג רעבָא זיא סָאד .ַאקירעמַא ןייק ןערהָאֿפ

 טזומענ רהיא בָאה ךיא ןוא ףיש רעד ףיוא טרַאוװעג טָאה ןיירט

 .ןעמענ

 ןייק ןערהָאפענרעבירַא ךיא ןיב ןיירט רעניזָאד רעד טימ

 ךיא בָאה ,לַאוקָאװ ן'פיוא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,ןָאדנָאל

 טמוקַאב ןעמ ױזַא יו עטמַאעב יד ןופ םענייא ייב טנערפענ

 ןַא ,שילגנע אזא ףיוא טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,שזַאנַאב םעד

 רעכַאפנייא רעד .טגָאז רע סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ בָאה ךיא
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 סע  ךַאוּפשסױא רעטהערדוצ ַא םימ טדער םלוע רענָאדנָאל
 ןעשיליוּפ ַא ןופ שידיא יד ןעשיווצ דישרעטנוא רעד יו ױזַא זיא
 רעד טנָאז "יע, טנָאז קאוטיל א ואוו ָאד .קַאװטיל ַא ןוא

 -רַאֿפ רענָאדנָאל םעד ייב ןענייז ױזַא טקנוּפ "יא רעשיליוּפ

 טנָאז "יעּפ, טָאטשנא .ןעננַאלק עשילגנע עניטכיר יד טהערד

 ,רע טגָאז םעד ץוח ַא .?טיַארג , -- ?טיערג, טָאטשנָא ,"יַאּפ , רע

 ."וַאינ, -- ?וָאנ, טָאטשנָא ,לשמל

 יד ןעסיו טנעקענ טינ ןעבָאה ןעסָאנעג רענָאדנָאל עניימ

 ךיא בָאה עמרַאנעלעט ןייק ןוא ,ןעמוק לעװ ךיא ןעוו עדנוטש
 טקיש טנייה) ןעקיש וצ טייצ ןייק טאהעג טינ לוּפרעװיל ןופ
 טָאה רעבָא לָאמסנעד ;עשעּפעד עזָאלטָארד א ףיש ןופ ןעמ
 ןוא עיזַאטנַאפ רעד ןיא רָאנ טלעטשענרָאפ ךיז ךַאז ַאזַא ןעמ

 טלָאװ ,ףַארגעלעט רעזָאלטָארד ַא ןעוועג ָאי ןיוש טלָאװ סע ןעוו

 רענייק ךימ טָאה ,ָאזלַא .(ענעשעק רעזנוא רַאפ ןעוועג טינ סָאד

 .טראװענּפָא טינ

 רעד ןיא ריטרַאװק א טניטרעפענוצ רימ .רַאפ טָאה ןעמי

 ןופ רענייא ,דלָאנ םהרבא ןעמָאנ ן'טימ ,עסָאנעג ַא ןופ זיוה

 רעשיטַארקַאמעדילַאיצַאס רעד זופ רעדילנטיס עטסגיטעט יד

 ,ןָאדנַאל ןיא עּפורג

.2 

 --- .ירעבזַאר --- .רעייש --- .דלַאג -- .ןעסַאנעג רענַאדנַאל יד
 ,יקסוועשטניוו סירָאמ

 ַא ןערָאװעג זיא ,ןעזיװַאב ןעטרָאד ךיז בָאה ךיא ןעוו
 ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענייז סע ,רעדורעג רעכילדניירפ-טסַאנ

 עשילגנע עבלעזיד טרעהרעד בָאה ךיא ,ןעסָאנעג ערעדנַא עכילטע

 ריס .עכַארּפשסיױא רעדנַא ןַא טימ רָאנ ,ערעזנוא יווװ שידיא

 ,רענייטש רענַאקירעמַא ן'פיוא טרָאװ ןעשילגנע םעד ןעשידיארַאפ
 ךיז ךיא בָאה ?כה ךס ןיא .ןעשילגנע ן'פיוא --- ייז ןוא

 רושטקעל ַא ףױא ןעמוקעג ָאד טלָאװ ךיא יוװ ױזַא טלהיפרעד
 ,דרָאפטרַאה ןיא רעדָא ,ַאיפלעדַאליפ ןיא



 109 אּמָארויא ןייק עזיור עטשרע ןייט

 זיא ,ן'דלָאנ רעסיוא ,רעדילגטימ עטסגיטעט יר ןעשיווצ

 ,רעװעשרַאװ ַא ,רעייש ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ רעגנוי ַא ןעוועג ןַאד

 ןַאמ רעננוי רענעסַאלעג ַא ןוא ,טײקמירַאװ רעשידיסח א טימ

 רעטערקעס רעד ןעװעג ןזיא רעכלעוו ,ירעבזָאר ןעמַָאנ ן'טימ

 .עּפורג רעד ןופ

 טמהירַאב ךיז רימ רַאפ טָאה עקטסילַאיצַאס עטַארייהרַאפ א

 טָאה לָאמ ערערהעמ ןוא .עלעגניא ןעט'למ'ענ-טינ רהיא טיט

 .םעד ןיא ןעגייצרעביא ךיז לָאז ךיא זַא ,ױזַא ןעטלַאהעג םהיא יז

 עטסגיטכיו יד זַא ,טנָאמרעד ןעביוא ןיוש בָאה ךיא

 ,טקידענעב ןעוועג ןַאד ןָאדנָאל ןיא ןיא רעביירש סלַא טפַארק

 טנַאקַאב ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רע יו ,יקסוועשטניוו סיררָאמ רעדָא

 ןעמָאנעילימַאפ רע'תמא ןייז ."דניירפ רעטייברא , םעד ךרוד

 -ןעילימַאפ ס'רעטָאפ ןייז .ןעוועג טינ ךיוא טקידענעב וליפא זיא

 רעשיאערבעה רעד ןיא ןוא .שטיװָאכאווָאנ ןעוועג זיא ןעמָאנ

 סלַא טנאקַאב ןעוועג שטיוװָאכַאװַאנ רעננוי רעד זיא רוטַארעטיכ

 רעטשרע ןייז ןעוװעג זיא ןויצ|ךב רעדָא טקידענעב  ,"ץנדזב

 --- "עדייז, ןעפור ךילנייוועג םהיא ןענעלפ ןעסָאנעג יד .,ןעמָאנ
 ַא ןופ ןעקנַאדעג ענענָאלשוצ יד, ןענָאטעילעפ ענייז בילוצ

 טדער רע יו ןעלעטשרָאפ טנעלפ רע ואוו ,"ףָאזָאליפ םענענושמ

 .לעקינייא ןייז טימ

 ןיא רוניפ עטסנעהעזעגנָא יד ןעוועג טּפיוהרעביא ןיא רע

 ,ןעטסיכרַאנַא יד ייב ייס ,ננונעוואב רעשידיא רעניטרָאד רעד

 ןיא טניואוועג ןיוש טָאה רע .ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ייב ייס

 עטוג ַא טאהעג טָאה רע ןוא ,רהָאי עכילטע ןָאדנָאל

 יד ןופ םענייא ןופ סיפֶא ןא ןיא רעּפיקקוב סלַא עלעטש

 עניטעט יד ןעשיוצ .סנאמנילעז יד ,ןעריקנַאב רענאקירעמַא

 "נָאל ןיא .תיבה-לעב רעטסנהעש רעד ןעוועג רע זיא ןעטסילַאיצַאס

 ןעניד'השקשינ ַא וצ ןענַאלשוצוצ ךיז טנַארגימיא ןַא רַאפ זיא ןָאד

 יד ןוא ;קרָאי ןינ ןיא יו רערעווש ?יפ ןעוועג טסנידראפ

 טָאה ,טניואוועג ןַאד ןעטרָאד טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא עשיסור

 ,טרעננוהענוצ טפָא

 ןיב ךילנעזרעּפ םגה זַא ,ןענָאמרעד רעזעל םעד ?לעװ ךיא
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 ןעגעו ךיא בָאה ,ןעוועג טינ טנַאקַאב ן'יקסוועשטניוו טימס ךיא
 עשידיא ןופ ,קרָאי וינ ןיא ךָאנ טינ טרעהעג ךס ַא םהיא
 טימ ,ןייטשליצ ּפיסָא םירָאװ ..ענליוו ןיא ךיוא רָאנ ,ןעטסילַאיצַאס
 טנידעג ןוא טוטיטסניא םעד טנידנעעג ןעמַאזוצ בָאה ךיא ןעמעוו
 יבר ןיימ ןוא ,ןיזָאק א רענייז זיא ,שזילעוו ןיא רערהעל סלַא
 ,רעגָאװש א ס'ןייטשליצ ןעווענ זיא ?עקצאח

 םהיא ןופ טָאה ןייטשליצ סָאװ ,ףירב יד ןֹופ םענייא ןיא
 טָאה ,שזילעוו ןיא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,ןָאדנַאל ןופ ןעטלטחרע
 ַא רַאפ סָאװ ןעסיוו טסלָאז וד ןעו, :עלעטש ַאזַא ןענופעג ךיז
 רעטרעוו עזיד * !לָאנינירַא ןיא ריּפסקעש ןעזעל וצ זיא סע גונעת
 ,טציא ןוא ;קורדנייַא ןעלעיצעּפס ַא טכאמעג רימ הףיוא ןעבָאה
 -ןיוו טימ טכירעג ךיז בָאה ןוא ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא זַא
 .חומ ןיימ ןופ ןעטָארטענּפָא טינ ייז ןעבָאה ,ןהעז וצ ן'יקסוועשט

 ןהעזעג טפָא ךיז ןעבָאה רימ .ןערָאװעג טנַאקַאב ןענייז רימ
 ןייז ןיא טניטבענעג ךיא בָאה לָאמ ייווצ ןוא ,ןעגניטימ ףיוא
 ,טכַאנ עצנַאג ַא ןעוועג-ףיוא ,טגָאזעג רעניטכיר --- גגוניואוו
 ,נידנעסעומש

 ךילטייד טָאהעג טינ ךָאנ ןַאד ךיז טָאה יקסוועשטניוו
 רעד ֹוצ -- טרעהענ רע ײטרַאּפ רעכלעוו וצ ןעכָארּפשעגסױא
 -ךַאמ רימ ןעבָאה "ערעזנוא , .רערעזנוא ֹוצ רעדָא רעשיטסיכרַאנַא
 -בכיר רעשיטסילַאיצַאס רעד וצ טניינעג רחעמ זיא רע זַא ,טרעכיז
 רע טָאה םידדצ ייווצ יד ןעשיווצ ףמַאק םעד ןיא רעבָא .גנוט
 ,שיאייטראפנוא ןעטלַאה וצ טערַאטסענ ךיז

3 

 ׁש טימ עטאבעד 8 -- .ןָאדנָאל ןיא םעדער עטשרע
 ,ןיקסווַאנַאי

 ןעטשרע ןיימ ףיױא טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה ןעמ ןעװ
 .ןעמונעגפיוא םירַאװ ךימ םלוע רעד טָאה ,גניטימ רענָאדנָאל
 -ַאטעלָארּפ ן'ראפ סרישט ירהט, :ןעפורעגסיוא טָאה רענייא





 .ןערהָאי רעגיצכַא וד ןיא טר ֹ פַארגַאטַאפ .וקסוועשטניוו סוררָאמ
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 טימ ןערָאװעג םטסירגַשב ןיא ףורסיוא רעד ןוא "!רעקשיר
 סָאד .ןעלכיימש עבילרניירפ טימ ןוא ןעטנעמסידָאלּפַא עדנעשיור
 ךיז בָאה ךיא .גנושַאררעביא עמענעגנַא ןַא ןעוועג רימ רַאפ זיא
 יוַא ןייז ןעמָאנ רעד לָאז ןָאדנַאל ןיא ןַא ,טכירעג טינרָאג
 .רעלוּפָאּפ

 רעטייברא, גנַאגרהָאי ןעטייווצ םעד ןופ 84 רעמונ םעד ןיא
 יד ןעגעוו ץנעדנָאּפסערָאק ס'ירעבזָאר טקורדענּפָא זיא "גנוטייצ
 ןָאדנָאל ןיא טריסערדַא בָאה ךיא סָאװ ,ןעגניטימ רעיפ עטשרע
 םוטַאד רעד .,ןײמעגלַא ןיא טיזיוו ןענידסלָאמַאד ןיימ ןענעוו ןוא

 ,ןעטירד םעד טסונוא ,ןָאדנָאל, :ןיא ץנעדנַאּפסערָאק רעד ףיוא
 ירד ,תורוש ערעדנַא ןעשיװצ ,טלַאהטנע ףעירב רעד 1
 | : עדנעגלָאפ

 ןָאדנָאל ןופ לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןיא טציא זיא סע,
 טרעה ,טהעטש ןעמ ואוו ןוא טהעג ןעמ ואוו ,לעסעק ַא ןיא יו
 ,קרָאי וינ ןופ רענדער םעד ,ןַאהַאק .בַא ןעגעוו ןעדער רָאנ ןעמ
 ,קורדנייא רעד ."גנוטייצ רעטייברא, רעד ןופ "דיגמ , רעדָא
 רעטייברא עשידיא יד ףיוא טכַאמעג טָאה ןאהַאק עסָאנעגנ סָאװ
 זיא ,ןעלָאה עסיורג ץנַאג ןיא סעדער רעיפ עטשרע ענייז טימ
 ךָאנ רימ ןעבָאה ןָאדנָאל ןיא ןָאדנָאל טייז .סיורנ רהעז

 .ענינייא ןופ טרעהעג ךיא בָאה -- ?.טרעהענ טינ סעכלעזַא

 טגָאזעג ןעבָאה --- ,"ןעבעל רהָאי גיצפופ ןעמוקעגוצ רימ זיא טנייה ,

 ןעביירשַאב ֹוצ דנַאטשמיא זיא רעדעמ עכילשנעמ עכלעוו .ערעדנַא
 עדנעכליהרַאפ יד ,עסַאמ רעסיורג רעד ןופ םזַאיטנע םעד

 עצנַאג יד סָאװַארב ןוא סַארוה עגנַאל ןוא ןעטנעמסידָאלּפַא
 ! סעדער ענייז ןעטלַאהעג טָאה ןַאהַאק עסָאנעג סָאװ ,טייצ

 יד וצ ןעמ טָאה ,טייצ גינייו ןעוועג זיא סע יװ ױזַא,
 יד ףיױוא .ןעטסיכרַאנַא רָאנ טרָאװ סָאד ןעבעגעג ןעטַאבעד
 רענדער רעד טָאה רעקיטירק עשיטסיכרַאנַא טכַא ןופ סעדער
 ,דנעפערט ױזַא ןעװעג ןענייז עכלעוו ,ןעטרָאװטנַא ןעבעגעג

 ןעסירעגסיױרַא ךיז ןעבָאה טפָא ןוא ,שינַאל ןוא ךילטייד ,גיציוו

 -רַאפ סָאד ,ןעננוקרעמַאב עדנעמַאלפ עכלעזַא ןעּפיל ענייז ןופ
 םעד ןעגנולקרַאפ עלייוו עלַא ןעבָאה ןעיירשענ לעבוי עדנעכליה
 רעייז סיוא ןעקירד ןעטסילַאיצַָאס עטנענילעטניא עלַא  .לָאה
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 -נואוַאב רעייז ןוא עסָאנעג רענַאקירעמַא רעזנוא וצ טקעּפסער

 .'טייקניטעט ןוא סעדער ענייז וצ גנורעד

 סָאד ךיוא ךיז טניפעג ץנעדנָאּפסערָאק רעבלעז רעד ןיא
 : עדנעגלָאפ

 ןיא ןעו ,טכַאמעג ןַאהַאק טָאה קורדנייא ןעקרַאטש א,

 םעד ןופ ןעזעלעגרָאפ רע טָאה עטַאבעד רעד ןופ ףיולרַאפ

 -ַאנ, ײטרַאּפ רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ םַארנָארּפ

 עזיד זַא ,ןעזיועג םעד טימ בָאה ךיא .?ַאילָאװ ; ַאיַאנדָאר

 ןענייז עכלעוו ,ןעדלעה-רעריטרַאמ יד ,ןערענָאיצולָאװער עסיורג

 ַא ןיא טביולגעג אקוד ןעבָאה ,הילת רעד הוא ןעגנַאנעג

 עשיטסירָארעט ערעייז זַא ; טכער עשיטילָאּפ ןוא טנעמַאלרַאּפ

 א ןעמוקַאב וצ ?לעטימ ַא ןעװעג ייז ייב ןענייז סעקַאטַא

 ןיא םסָאד .קלָאפ ן'רַאפ טכַאמ עשיטילָאּפ ןוא טנעמַאלרַאּפ

 ,ןעטסיכרַאנַא יד ןענעג טנעמונרַא רעקרַאטש א ןעוועג ךילקריוו

 טעוו רענָאיצולָאװער רע'תמא ןַא זַא ,ן'הנעט ןענעלפ ייז םירָאוװ

 טינ ךיז קיטילאּפ ןוא טנעמאלרַאּפ יו ןעכַאז עכלעזַא טימ

 ןוא םזירָארעט טנידערּפעג ייז ןעבָאה ייברעד ןוא ,ןעניטפעשַאב

 ןופ ןערעטסומ סלַא ןעטסירָארעט עשיסור יד טרעטענרַאפ

 .ןערענָאיצולָאװער

 זַא ,טעדלעמעג טרעו ץנעדנָאּפסערָאק רעבלעז רעד ןיא

 ןוא עטַאבעד א ףיוא ןעפורעגסיורַא ךימ טָאה יקסוװָאנַאי .ש

 טנעווַא ןייא --- ןעטנעווַא ייווצ ןעמענרַאפ טעוװ עטַאבעד יד זַא
 ,עירָאעט רעשיטסיכרַאנַא רעד רעביא ןערעוו טריטַאבעד טעוו

 .קיטקַאט רעשיטסיכרַאנַא רעד רעביא ןעטייווצ םעד ןוא

 ךָאנרעד .קרָאי וינ ןיא טניואווענ רעהירמ טָאה יקסווָאנַאי

 רעד ןייז וצ ,ןָאדנָאל ןייק טכַארבעגרעבירַא םהיא ןעמ טָאה

 טציא ןזיא רעכלעוו ,"דניירפ רעטייברא, םעד ןופ רָאטקַאדער

 טנַאקַאב ןעוועג ןענייז רימ .ןַאנרֶא רעשיטסיכרַאנַא-ייר א ןעוועג

 ןיימ ףיזא טכוזַאב ךימ רע טָאה ,ָאזלַא ;ַאקירעמַא ןופ
 ףיוא ןעפורעג ךימ רע טָאה ןעטרָאד ןוא ,ן'דלָאנ ייב ,ריטרַאװק

 .עטַאבעד רעד
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 -- "עלעיציפָא-טינ, ןוא "עלעיציפָא? --- ,ןעטַאבעד יד ןיא
 .,קרָאי וינ ןופ ןעטסיכרַאנַא יד טימ טאהענ טפָא בָאה ךיא עכלעוו

 ,טדעטש ערעדנַא עכילטע ןוא ָאנַאקיש ,ןָאטסָאב ,ַאיפלעדַאליפ

 -ָאלנוא יד ןעגנערבוצסיורַא םוא ,םילשמ ןעכיורבעג ךיא געלפ

 טכַארטענוצ ךיא בָאה ןָאדנָאל ןיא .תונעט ערעייז ןופ טייקשיג

 יד ןעגעלפ ןעטסיכרַאנַא יד .םילשמ "טעס, םעיינ ץנַאג א

 טימ רַאגָאז רעדָא סעכ טימ ןענַָאמרעד ןעליּפשייב עגיזָאד

 ןופ רענייא טרענרעענ ייז טָאה ךילכעזטּפיוה .,ןעיירעפמיש

 בָאה ךיא עכלעוו ,קירב ַא טימ השעמ א -- םילשמ עזיד
 .ץיקסווָאנַאי .ש טימ עטַאבעד ןיימ ןיא ןעבעגעג לָאמ ןעטשרע םוצ

 ּפיצנירּפ ןעשיטסיכרַאנַא םעד טלעטשעגרָאפ טָאה יקסווָאנַאי

 רעביא טעטירָאיַאמ ַא ןופ טפַאשרעה ןעגעג ,גנומיטשּפָא ןעגעג

 א רַאפ סָאװ טרעדלישעג גידעבעל טָאה רע טעטירָאנימ ַא
 ןעגנואווצעג זיא ןעשנעמ לָאצ עסיוועג א ןעוו ,זיא סָאד ײנַאריט
 ראפרעד רָאנ ,ןעליו םענענייא רעייז ןעגעג ךיז ןערהיפ וצ

 ןופ ןעמָאנ םעד ןיא .ױזַא ?יװ לֵאצ ערעסערג ַא סָאװ

 ,ןעירשעג רע טָאה ,טייקגיטכערעג רעטסכעה רעד ןופ ןוא טייהיירפ
 .שנואוו םענענייא ןייז טיול ןָאט וצ ןעביולרע ןעדעי ףרַאד ןעמ זַא
 --- טעטירָאנימ יד ןוא ,?יוװ יז יו ןעלדנַאה טעטירָאיַאמ יד לָאז

 ןופ ?לאעדיא רעד טרעדָאפ ױזַא !גנַאװצ ןייק .ליװ יז יװ
 ,טייהיירפ עטולָאסבַא

 ךיא בָאה ,ןערעפטנע וצ םהיא ןעמוקענסיוא ןזיא רימ ןעוו
 ; ֹױזַא רהעפעננוא טגָאזענ

 -קַארטסבַא רעדנעגנילק ןהעש רעזיד טייוו יו ןהעז ריִמָאל;
 -אורּפ רימָאל ,ןעבעל ןיא ןערעוו טרחיפעגכרוד ןעק ּפיצנירּפ רעט
 ןעגיד'תושממ ,ןעשיטקַארּפ א ףיוא ךַאז יד ןעלעטשרָאפ ךיז ןעוו
 ןעכילטייד א ףױא רָאנ ,רעטרעװ טימס םתס טינ ;רעגייטש
 ןעמענ רימָאל ,ןעטכַארטַאב וצ רעטכייל ךַאז יד םוא ,ליּפשייב
 ןייז טעוו יוזַא .ןעשנעמ טרעדנוה ןופ ,טפַאשלעזעג עניילק ַא
 טימ ןערעטנָאלּפ ןעפרַאד טינ ךיז ןעלָאז רימ ידכ ,רעמעווקעב
 טרעדנוה עזיד זַא ,ןעלעטשרָאפ ךיז רימָאל .תונובשח עסיורג
 א ךיז טניפעג סע רעכלעו ןיא ,לעטדעטש ַא ןיא ןעניואוו
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 ןעמ לָאז סָאװ :ענַארפ ַא רָאפ טמוק סע  ,רעסַאװ רעניילק

 םהיא ףרַאד ןעמ ןַא ןעגָאז גיצכעז ,ונ ?רעסַאװ ן'טימ ןָאט

 + ץוח א ןוא ,רעסַאװ רעטנוזעג ןייק טינ זיא רע ?ייוו ,ןעטישרַאפ

 יד .ןערעװ ןעקנורטרעד ןענעק רעדניק :הנכס ַא ןיא םעד

 טלָאװ ןעטישרַאפ וצ םהיא זַא ,ן'הנעט ,רעדיוו ,ניצרעפ עגירעביא

 רעביא ףרַאד ןעש ןַא ,טגייצרעביא ןענייז ייז ; ןעדָאש ַא ןעוועג

 ּפיצנירּפ ןעשיטַארקָאטעדילַאיצַאס םעד טיול .קירב ַא ןעיוב םהיא

 .ןענואוועג ןעטלָאװ גיצכעז יד ןוא ,טמיטשעגּפָא ןַאד ןעמ טלָאװ

 ךיז טלָאװ םעד טימ ןוא ,ןעטָאשרַאפ רעסַאװ םעד טלָאװ ןעמ

 ףרַאד רעבָא ּפיצנירּפ ןעשיטסיכרַאנַא םעד טל ,טנידנעעג

 ןעטלָאװ גיצכעז יד ,טסייה סָאד .ןעליוו ןייז טול ןָאט רעדעי

 םעד רעביא ןעטלָאװ גיצרעפ יד ןוא ,ןעטָאשרַאפ רעסַאװ םעד

 .קירב ַא טיובעג רעסַאו םענעטַאשראפ

 טָאה ,טקנוּפ ןעגיזָאד םעד טכַארבענסױרַא בָאה ךיא ןעוו

 ַא טימ טנעמסירָאלּפַא רעדנעבױטרַאפ ַא ןעכַארבענסיױא לָאה ןיא

 ךיז ןעבָאה רעדיו דצ ןעשיטסיכרַאנַא םעד ןופ ,רעטכעלעג

 ,רעקימָאק ַא זיא סָאד !ײרעצַאיַאּפ זיא סָאד ;:  תולוק טרעהעג

 ."טנַאטַאבעד ןייק טינ

 רע טָאה ,טרָאװ סָאד טָאהעג רעדיוו טָאה יקסווָאנַאי ןעוו

 ;?שמ ַאזַא ביג ךיא סָאװרַאפ ןעפרָאװעגפױרַא רימ ףיוא ךיז

 ןוא עגושמ טינ ןענייז ןעשנעמ זַא ,ןעוועג ןיא טנעמוגרַא ןייז

 ךיא בָאה םעד ףיוא .ןעמוקעגכרוד זיא סע יװ טלָאװ ןעמ זַא

 רעזנוא ףיוא סָאד טסייה ,ךרוד טמוק ןעמ ןעוה :טרעפטנעעג

 -עגנָא גימיטשנייא ןיא סע זַא ,ןושל ןעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס

 .טייהנעדישרַאפ-סגנוניימ ןייק ָאטינ ןיא סע זַא ,"ןערָאװעג ןעמונ

 ןעגעװ טדער ןעמ .ןעדער וצ סָאװ ָאטינ זיא ?ַאפ אזַא ןענעוו

 רעד טרעדָאפ ןַאד .ןעמוקכרוד טינ ןעק ןעמ ואוו ,לַאפ ַאזַא

 עליו ןייז טול ןָאט לָאז רעדעי זַא ,ּפיצנירּפ רעשיטסיכרַאנַא

 וצ טייהנעגעלעג ַא ןעבעגענ טעטירָאנימ רעייא ךיא בָאה ,ונ

 עכלעזַא טימ לופ זיא ןעבעל רעד .ןעליוו רחיא טױֿפ ןעלדנַאה

 ןעבעגכָאנ דצ ןעדעי ואוו ןוא ,ןעמוקכרוד ט י נ ןעק ןעמ ואוו ,ןעלַאפ

 ןיא םע יװ טלָאװ ןעמ זַא ,טנָאז רהיא ןעוו ,ךילנעמנוא זיא
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 ןעניוא יד רָאנ טכַאמרַאפ רהיא זַא ,סע טסייה ,ןעמוקעגכרוד
 רעייא ןעגעג םינ טייקבילקריו יד סָאװ טנעמוגרַא םעד וצ
 ,"ּפיצנירּפ

 ןופ ,ןעליּפשייב רָאֹּפ ַא ךָאנ ןעבענעג ךיא בָאה ייברעד

 -רעד ךילטנעגייא ןיוש בָאה ךיא ןעכלעוו ,םענייא ךיא קנעדעג ייז

 ןעבעל ןעציז ןערישזַאסַאּפ יירד .דנַאב ןעטייווצ ןיא טנָאמ

 לערעטסנעפ םעד ליװ רענייא ;ןיירט ַא ןיא ?ערעטסנעפ ַא
 ,ןערעדָאפ ערעדנַא יד ןוא ; ענשוד םהיא זיא סע לייוו ,ןענעפע
 ייז זיא סע .טכַאמרַאפ ןייז אקוד לָאז ?ערעטסנעפ רעד זַא

 יא ,טכַאמרַאפ ןעטלַאה יא לערעטסנעפ םעד רהיא טעוו .טלַאק וצ

 ? ןענעפע

 -עדיוו ןוא לוק ן'פיוא טכַאלוצ םלוע רעד ךיז טָאה רעדיוו
 .זייב ןעוועג ןעטסיכרַאנַא יד ןענייז

 זא ,ןעקרעמאב ךיא ליוװ ,ןינע ןעזיד טימ גידנע ךיא רעדייא

 קיטקַאט ןוא עירָאעט רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא ןענייז ןאד טניז

 רעביא ,ןעּפיצנירּפ יד ןופ עטסיימ ןיא ןעננורעדנע ןעמוקעגרָאפ

 עסיוועג ןיא רעבָא .ןעסיירמורא ייז טימ ךיז ןעגעלפ רימ עכלעוו
 -נעהענ ןעמוקענוצ ךיוא ,ןעטיבעג ךיוא ךיז רימ ןעבָאה ןעגנוהיצַאב

 ,טייקכילקריוו רעד וצ רעט

 -קעל עהייר א ןעטלַאהעג ךיא בָאה ןָאדנָאל ןיא נידנעייז

 -ראפ ערענעלק ןוא ערעסערג ףיוא סעדעריסנָאיצַאטינַא ןוא סרושט

 .ןעגנולמאז

4 

 . .ווָאקאירבערעפ -- .קאינּפעטס םַאדַאמ -- .קאינּפעטס

 עטלא יד ןופ ענינייא טניואוועג ןאד ןעבָאה ןָאדנָאל ןיא

 רַאּפ א ןעוועג ןענייז ייז ןעשיווצ .ןערענָאיצולָאװער עשיסור

 רעכלעוו ,ןיקטאּפארק ץ'נירּפ :ןעדלעה עטמהיראב ערעזנוא ןופ

 -נעננאמעג ןופ ןעפָאלטנא רענייטש ןעכילרעדנואוו א ףיוא זיא
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 -נוא , ןופ רעסַאפרַאֿפ רעד ,(יקסנישטווארק) קאינּפעטס ;טפַאש
 -ענעג ןעכָאטשעג 1878 ןיא טָאה רעכלעוו ,"דנַאלסור עשידרערעט

 "נַאשז רעשיסור רעד ןופ לארענעגיטּפיוה םעד ,ן'וועצנעזעמ לַאר

 .רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ;} (171 שזדייּפ ,דנַאב ןעט2 העז) עירעמרַאד

 ןעכלעוו טימ ,ייז ןופ רעטשרע רעד ןעוועג זיא קאינּפעטס
 ךיז ךיא בָאה ,םהיא וצ גידנעהעג .ןעראוועג טנאקאב ןיב ךיא
 רעטמהירַאב-טלעװ ,רעשידלעה רעזיד יו ןעלעטשרָאפ טפורּפעג
 .סיוא טהעז שנעמ

 -ּפמע ךימ טָאה ,ריטרַאװק ןייז ףיוא ןעמוקענ ןיב ךיא ןעוו
 ,עצראווש ,עטרַאה טימ ,ןערעטלוש עטיירב טימ ןַאמ א ןעגנאפ

 -טיירב ,ןעצרוק א טימ ,דרָאב ןוא רָאה עטלעזיירגענ לעסיבא

 טינ ןהעזענגסיוא רע טָאה קילב ןעטשרע ן'פיוא .זָאנ ןעכעל

 ןעקנַאדעג ןיימ ןיא ןהעזסיוא ןייז בָאה ךיא ןעוו רעבָא ,ןהעש
 רענהעשי-טינ רעד זיא ,טייקשידלעה ןייז טימ ןעדנובעגנעמַאזוצ

 רימ .טנַאסערעטניא ןוא ?ופסקורדנייא ןעטלעז ןעראוועג םינּפ

 בָאה ךיא יו רעשידלעה ךָאנ סיוא טהעז רע זַא ,טכודעג ךיז טָאה
 ןעשנעמ אזַא רַאפ, .ננודליבנייא ןיימ ןיא טרעדלישעגנ םהיא

 ,טכארטעג ךיז ךיא בָאה ,"טלַאטשעג אזא טקנוּפ ךיז טסַאּפ

 עקרענָאיצולַאװער ַא ךיוא ,עשידיא א ןעוועג זיא יורפ ןייז
 ַא טימ ,ןעגיוא עצראווש טימ ,עטנאסערעטניא ןא ,ענהעש ַא --
 ,סילבנָא ןעשידיא

 ךיא  .ייז ייב טיזיו רעניצנייא ןיימ ןעווענ טינ זיא סָאד
 -פםעטס טָאה לָאמ ןייא ןוא ,לָאמ עבילטע ךָאנ טכוזַאב ייז בָאה

 םעד ןיא טפנוקנעמאזוצ א ןערעזנוא ייב ,טכוזַאב ךימ קאינ |

 ןעפורעגסױרַא טָאה רע סאוו ,ןעלהיפעג יד ,לַאטראווק ןעשידיא
 בָאה ךיא עכלעוו ,יד יװ ערעדנַא ץנאנ ןעוועג ןענייז רימ ןיא
 -כיוו ליפ ַא ןעוועג זיא קַאינּפעטס .ןע'נַאמטרַאה ַאעל וצ טָאהעג
 -קַארַאכ רהעמ טימ ןוא ננולקיוטנע רהחעמ טימ ,שנעמ רערעניט
 -"ראפ ןאמטרַאה טָאה טפַאשטנאקאב רעטנעהָאנ ַא ךרוד .,רעט
 "ענג םעד ךרוד טָאה רעבָא קאינּפעטס .ןעניוא עניימ ןיא ןערָאל

 ןעדאלעגנייא ךימ סקאינּפעטס יד ןעבָאה לָאמ רַאּפ א ,ןענואוו

 א ןערעכיור ןוא ןעציז טגעלפ רע יװ קנעדענ ךיא .רעניד וצ
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 ןעניא עגיטעמוא טימ ןעקוק ,ץיּפש-עראניצ א ןופ טערַאגיס

 ןוא ,(רעניארקוא ןא) סארָאלַאמ א ןעוועג ןיא רע .,ןעגייווש ןוא
 םהיא ;} ךירטש רעשיסוראלאמ ַא זיא ןענייווש רעטכַארטרַאפ רעזיד

 .ןעצרַאה ן'פיוא גיטעמוא ןעוועג עקַאט רעבָא זיא

 טלהיפעג דנאלסיוא ןיא ךיז טָאה רע זא ,טינ ביולנ ךיא

 ראפ ףמאק רעד ןיא םעד ץוח א .םייה רעד ןיא ךיז ייב יװ

 ןופ טבעלעג טָאה רע .,רעטכייל ןייק טינ ןעוועג םהיא ייב הנויח
 .ןעועג טינ סָאד זיא טיורב עננירג ןייק ןוא ,רעדעפ

 א ףיױא ןעראוועג טנאקאב ךיא ןיב ןע'ןיקטָאּפאַרָק טימ

 רעסיוא ךיא בָאה לָאמ ןעזיד .,דנאלננע ןיא טיזיוו ןערעטייוו

 ןעמָאנ ץטימ טסירָארעט ןעשיסור א טנעגעגַאב ן'קַאינּפעטס

 ןיא ריציפא ןא ןעװעג רע זיא םייה רעד ןיא .,וואקאירבערעס

 ,שיַאקסווָארעּפ ַאיפָאס ,וָאבַאלעשז תעשב ןוא .עטָאלפ רעד

 -ךָארַאנ, רעד ןופ ןערענאיצולאווער ערעדנַא ןוא רענניפ ארעוו

 קאשזורק ַא טעדנירגעג טדאטשנָארק ןיא ןעבָאה ,"אילאוו איאנ

 -ייא ןעוועג וואקאירבערעפ רעזיד זיא ,ןעריציפא עקסטָאלפ ןופ

 -ער רעד ןיא ןעמהענ וצ לייטנא ריִציפֶא ןא ראפ ,ייז ןופ רענ

 ואו ָאד .ןָאק ןיא ןעבעל ןייז ןעלעטש ןעסייהעג טָאה עיצולָאװ
 -יפֶא ןַא ןעמ טָאה ,ריביס ןיא טקישראפ םענליוויצ א טָאה ןעמ

 עקסטָאלּפ עזיד ןעשיװצ .טױט םוצ טלייטרוארַאפ ריצ

 -טּפױה יד ןעװעג ווָאנאכוס רעטסהירַאב רעד זיא ןעריציפָא

 -רעד ןעבעל ןייז טימ טלהָאצַאב ךילקריוו טָאה רע ןוא ,רוגיפ

 .ןעפַאלטנא זיא וואקאירבערעס ,ראפ
 רענָאדנָאל רעד ןיא ןעראוועג טנאקאב םהיא טימ ןיב ךיא

 ,ןעטוג אזא ןופ קורדנייא םעד טכאמענ טָאה רע .,קעטָאילביב

 וא ,טביולנעג טינ טושּפ רימ ךיז טָאה סע זא ,ןעשנעמ ןערלימ

 ןיב ךיא ןעו .ןעטסירָארעט ענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 עליפ .טגאלּפעג רהעז ווָאקאירבערעפ ךיז טָאה ןָאדנָאֿל ןיא ןעוועג

 רעדָא ךירוצ ,זירַאּפ ,ןָאדנָאל ןיא ןעטנַארגימיא עשיסור יד ןומ

 -ניה רעזיד ןיא טָאה רע ןוא ,טרעגנוהעג טּפָא ןעבָאה אווענעשז

 .טרעהעג טינ ערעכילקילנ יד וצ טניז

 ןוא ,עשיריא א ןעוועג ךיוא זיא יורפ ס'ווָאקאירבערעס

 ,ךיוא ס'ןיקטאּפארק
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 סע'סקראמ לראק -- .ןַאמדנייה --- .דנַאלגנע ןיא םזילַאיצָאס
 .ןַאמ רהיא ןוא רעטכָאט

 גננעװאב עשיטסילַאיצַאס יד ןיא רעדנעלננע יד ןעשיווצ
 ןעבעגעגסיױרַא רעבָא ןיוש ןעבָאה ייז ,ןיילק רהעז ןעוועג ןַאד

 סעשטנערב טָאהעג ןוא ("סיטסָאשזד,) גנוטייצ עכילטנעכעוו ַא
 ןיא גנוגעװַאב רעד ןופ רעדנירג רעד .טדעטש עכילטע ןיא
 / ,טסיסקרַאמ רעטרעטסיינאב ַא ,ןַאמדנייה רעטמהירַאב רעד ןעוועג

 ,טייצ רעד ןיא ןוא ןַאמ רעטעדליבעג-ךיוח א ןעוועג זיא רע
 ןעועג רע ןיא ,םזילַאיצָאס םוצ ןערָאװעג טרעקַאב זיא רע ןעוו

 טָאה טייצ עננַאל ַא .עזרעב רענַאדנָאל רעד ףיוא "?רעקָארב, ַא
 רהיא ןיא טָאה רע  ,גנוגעװַאב עצנַאג יד ןעטלַאהעגפיוא רע
 ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ץלַא טגיילעגניירא
 טניױאוועג טָאה ןוא םירָא ןעועג ןיוש רע ןזיא ,ןָאדנַאל ןייק
 ןעועג רעבָא ןיא רע .ןערעמיצ עניילק ייווצ ןופ הריד ַא ןיא
 ןעגנַאפ ַא ,שולעּפַאק ןעכיוה ַא ןהֶא .ריקנַאב השעמ טדיילקעג
 ץפיוא ןהעגסיורַא טינ רע טגעלפ הושדנַאה ןוא קָאר ןעצרַאװש
 ,דרָאב רעצראווש ,רעטיירב ,רעגנַאל ןייז טימ ןעמַאזוצ ,סָאד .סַאג
 רימ ןיא סע .קורדנייא םענדָאמ ַא טכַאמענ רימ ףיוא טָאה
 רעניימ זיא סָאד זַא קנַאדענ םוצ ןעניואוועגוצוצ ךיז רעווש ןעוועג
 .עסָאנעג ַא

 -בַאװש א ןעזײװסױרַא רע טנעלפ ןעכערּפשענ עטַאוירּפ ןיא
 רע .טסַאּפעג טינ טסילַאיצַאס ַא ראפ ךיז טָאה עכלעוו ,טייק
 -ַארקָאטסירַא יד ףיוא שינערעהוצנָא ןעבענ ,ליּפשייב םוצ ,טנעלפ
 ַא טימ ןעגָאז טנעלפ רע .טעדניײרפַאב זיא רע עכלעוו טימ ,ןעט
 ךימ טָאה רעדיןוא-רעד דרָאל דניירפ ןיימ , : ןָאט ןעשירעמהירַאב
 יב רעניד ןעסענעג בָאה ךיא ןעװ) :;רעדָא "...טלהעצרעד
 תמא ןַא ןעוועג טרָאפ רעבָא זיא רע "...םעד-ןוא-םעד דרָאל
 ןעכערּפשעג ענייז ןיא םנה ןוא ;טסילַאיצַאס רענעבענרעביא
 ֿלײטנַא טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןעײרעקנַאצ-יטראּפ יד ןיא ןוא
 ,ןענולק ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טינ רע טָאה ,ןעמונעג
 ףעגיהעפ ןעטלעז ַא ןעוועג רעבָא רע זיא ,ןעשנעמ ןעלופטקַאט
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 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .רעקנעד רענייפ ַא ןוא ןַאמ
 רעד ןיא ןעטייקכילנעזרעּפ עטסטנַאסערעטניא ןוא עטסגיטכיוו
 .ַאּפָאריײא ןופ גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס

 רעטכָאט יד טנָאמרעד ךיא בָאה דנַאב ןעטייווצ םעד ןיא
 ,ןַאמ רהיא ןוא ,גנילעווע-סקרַאמ ַארָאנעלע ,סקרַאמ לרַאק ןופ
 ןעטלַאהעג ןעבָאה ייז סָאװ ,סעדער יד ןוא ,גנילעווע דרַאודע
 טימ ךיא ןיב ןָאדנָאל ןיא ,קרָאי וינ ןיא ךוזַאב רעייז ףיוא
 .טפֶא רהעז ןהעז ייז טימ ךיז געלפ ןוא ןערָאװעג טנַאקַאב יז
 ןוא בוטש ןיא ייז ייב רעהעננייא רעטּפָא ןַא ןעוועג ןיב ךיא-

 רעבלעז רעד ףיוא ןעדער וצ ןעמוקעגסיוא זנוא ןיא לָאמ רָאּפ ַא
 -עטניא רהעז ןוא ןעבעל טימ ?ופ ןעווענ זיא יז גנולמַאזרַאפ
 רימ טימ נידנעהעטש ,לָאמ ןייא .טפַאשלעזעג ןיא טנַאסער
 ךימ יז טָאה ,ןעטסילַאיצַאס עשידיא ערעזנוא ןופ עּפורג ַא רַאפ
 ןעבָאה ,ןעדיא ,רימ , :טגָאזעג ןוא םירָא ןייא טימ ןעמונעגמורַא
 .""סאלק-רעטייברא םעד רַאפ ןעטייברא וצ ןעטכילפ עלעיצעּפס
 ןוא ,ןיטסירק ַא ןעוועג רעטומ רהיא זיא ,סייוו רעזעל רעד יוװ
 ; טסירק סלַא ןערָאװעג ןעגיוצרע ךיוא זיא רעטָאפ רהיא ןליפַא
 ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו טפיוטעג ךיז ןעבָאה ןערעטלע ענייז םירָאװ
 ןענעו ןעדייר וצ טַאהעג בעיל רעבָא טָאה יז .דניק ןיילק א
 ,דניק שידיא ַא סלַא ךיז

 ןעביירש ןופ ןעבעל ַא טכַאמענ ןעבָאה ןַאס רהיא ןוא יז
 יו יױזַא .,רעווש רהעז ןעטייברא וצ ןעמוקעגסיוא זיא רהיא ןוא
 -עזרעביא טכַאמעג יז טָאה ,ןעכַארּפש עכילטע טנעקעג טָאה יז
 לָאמַא ןוא שינעילַאטיא ןופ ,שיזיוצנַארפ ןופ ,שטייד ןופ ןעגנוצ
 יז טָאה קרעװ ס'נעסביא ןופ ענינייא .שיגעװרָאנ ןופ רָאג
 ןיירַא זיא סָאד ןוא שילגנע ףיוא לַאניגירַא םעד ןופ טצעזרעביא
 ףיוא סעמַארד ענייז ןופ עירעס רענעמונעגנָא ןיימעגלא רעד ןיא
 םעד ןופ גנוצעזרעביא עשילגנע יד  .ךַארּפש רעשילננע רעד
 םעד ןופ ,"יראוָאב םַאדַאמ, ןַאמָאר ןעשיטסילַאער ןעטמהירַאב
 .ערהיא ךיוא זיא ,רעבָאלּפ רעביירש ןעשיזיוצנַארפ

 טיורטרַאפ לָאמַא רימ יז טָאה ןערעױדַאב ןופ ענימ א טימ
 ,קרעוו עלעניגירַא ןעביירש וצ סיוא רהיא טמוק טפָא זַא ,דוס ַא
 סע .ןעמענ ערעייז רעטנוא ןעביירש ערעדנַא עכלעוו רעטנוא
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 רהעמ ךס ַא טימ ןעשנעמ --- ,ןעשנעמ עכלעזַא ןארַאפ ןענייז

 ןעמוקַאב טרַא ַאזַא היא ןעליו סָאװ -- טנַאלַאט יװ ,טלעג

 ןופ יז זיא ;טייברא עשירַארעטיל עדמערפ ךרוד ןעמָאנ ַא
 וצ טרָאס ןעזיד ןופ ןעשנעמ ןעוועג ןעגנואווצעג טייקמירָא
 בלא ןעמָאנ רהיא ךיוא רָאנ ,טייברא רהיא רָאנ טינ ןעפיוקרַאפ
 .ןירעסַאפרַאפ

 ,סרמ רימ טָאה ,ייז וצ ןעמוקענ ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא

 ,ךעלעצעק עננוי ףניפ ןעזיוועג ןוא ברָאק א וצ טרהיפענוצ גנילעווע
 רעד ,רעהירפ געט רָאּפ ַא טימ טָאהעג טָאה ץַאק רחיא סָאװ
 יו רהיא טסייו ןוא ."ןעמלטנעשזד א ןעוועג זיא רעטסטלע

 טימ טנָאזעג יז טָאה -- 7 4 ןעבענעג ןעמָאנ ַא םהיא בָאה ךיא

 םהיא ךיא בָאה ןעמָאנ רעייא !םעהערבייא , -- לעכיימש ַא

 |  ".ןעבעגעג
 ,ןעמוקעג רעדיוו ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש נעט רעיפ-יירד טימ

 -ערבייא, זַא ,לעכיימש ןעגירעיורט ַא טימ טגָאזעג רימ יז טָאה
 .ןעברָאטשענ זיא "םעה

 ,ןַאמ רהיא טימ ןערָאװעג טנַאקַאב רעטנעהענ ןיב ךיא ןעוו

 ךיא בָאה ןעסָאנעג יד ןופ ןוא .ןעווענ ןעלעפעג טינ רימ רע זיא

 ךיוא םהיא וצ ןעמ טָאה גנונעווַאב רעד ןיא זַא ,טסואוורעד ךיז

 ,טצעשעג ןוא טבילעג עלַא ןעבָאה רעבָא רהיא ,,טקעּפסער גינייוו

 טלהעצרעד לָאמא רימ ייז ןעבָאה ,רימ טימ נידנעסעומש

 ןיא גנילעווע רעדייא .ןערָאװעג טנַאקַאב ןענייז ייז ױזַא יו

 טגיטפעשַאב ךילכעזטּפיױה ךיז רע טָאה ,גנונעוַאב רעד ןיא ןיירַא

 קיִלבָאּפ ַא ןעטלַאהעג רע טָאה לָאמנייא .,טפַאשנעסיװ-רוטַאנ טימ
 ,רושטקעל ןייז טנידנעענ טָאה רע ןעוו .,ןענילפ ןענעוו רושטקעל

 ,דרָאב רעיורג רעסיורג ַא טימ ןַאמ ַא ןעמוקענוצ םהיא וצ זיא

 ַא רָאפ טהעטש ךייא ,ןַאמרענניה :טגָאזעג םהיא וצ טָאה ןוא

 טָאה גנילעווע ןעו ."ןאמ-סטפאשנעסיוו סלַא ערעירַאק עטונ

 ."סקרַאמ לרַאק , ; טרעפטנעענ רע טָאה ,זיא רע רעוו טגנערפעג

 ײלרעלַא ןעכוזַאב וצ טייצ ןעניפענ טנעלפ רעטָאפ ןיימ,

 ,טקרעמאב גנילעווע סעסימ טָאה --- סרושטקעל עכילטפַאשנעסיװ

 ."טריסערעטניא םהיא טָאה ץְלַא ,טנלָאפעגכָאנ רע טָאה ץלַא --
 טָאה גנילעווע סָאװ ,רושטקעל רענעי ךָאנ טייצ עסיוועג ַא
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 ןיא ןעפָארטענ ךיז סקרַאמ ארָאנָאעלע ןוא רע טָאה ,ןעטלַאהעג
 ןעגנַאמעגנָא טָאה רע .םואעזומ שיטירב םעד ןופ קעטָאילביב רעד

 ,טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו ,טייקמַאזקרעמפיוא ןעקנעש וצ רהיא

 טלהעצרעד רהיא רע טָאה ,רעטכַאט סע'סקרַאמ לרַאק זיא סָאד זַא

 ףיוא .רעטָאפ רהיא טימ ןערָאװעג טנַאקַאב זיא רע ױזַא יװ
 ןֵא ייז ןעשיווצ ןערָאװעג ןעסָאלשעג זייווכעלסיב זיא טרַא ןעזיד
 רעטַארייהרַאפ א ןעװעג ןַאד ןיא רע .טפַאשדניירפ עמיטניא

 .טניואוועג טינ יורפ ןייז טימ טָאה רע רעבָא ;ןַאמ

 ךיא .רעטַאעט ןיא ןעמונעג ךימ ייז ןעבָאה לָאמ רָאּפ ַא

 טימ טאהעג טָאה רע גנודניברַאֿפ ַא רַאפ סָאװ םינ קנעדעג

 /סטעקיט עיירפ ןענירק רעבָא טנעלפ רע .טלעוו רעטַאעט רעד

 .רַאנָאז סקַאב רעצנַאג ַא ףיוא

6 

 --- .ּפָארוי םינ ןוא אקירעמַא טינ -- .ןָאדנָאל ןופ ןעקורדנייא
 -רעטנַאה --- .גניטימ ןעשילגנע ןַא ףיוא

 ,רענססעל --- .סטמאוו

 זיא ןָאדנַאל ןיא ןעטנארנימיא עשידיא יד ןופ ןעבעל רעד

 ןעשידיא םעד וצ ךילנהענוא קרַאטש יא ךילנהע קרַאטש יא ןעוועג
 טינ ךָאנ ןַאד רַאלָאד רעד ןיא זנוא ייב .ַאקירעמַא ןיא ןעבעל
 ןיא רעבָא ,רעטעּפש ןערָאװעג ןיא רע יו יירפ ױזַא ןעוועג

 רענַאקירעמַא רעד ןיא רעטייברא ןעשילננע םעד טימ ךיילגרַאפ
 ןעוועג דנַאלגנע ןיא ןיא ץלַא ,"ּפִא טוג, ןעוועגנ ןַאד רעטייברא
 טפיוהרעביא טקוק ןעטרָאד זַא ,טכודעג ךיז טָאה ריס .,רעמירָא

 עכייו יד בילוצ .,ַאקירעמַא ןיא יו שרעדנַא סיוא ךַאז עדעי

 ןָאדנָאל ןופ חיר רעד זיא ,ןעטרָאד טכיורבעג ןעמ סָאװ ,ןעליוק
 .קרָאי וינ ןופ יוװ ָאנַאקיש ןופ חיר םעד וצ רעכילנהע ןעוועג ןַאד
 ןיא ןעדישראפ קרַאטש ןעוועג ןָאדנַאל ןיא ַאנַאקיש ןופ רעבָא
 : .םיטרּפ ערעדנַא

 ערעטעּפש יד ןיא ןָא ןעמוק (סענַאמוט) סגַאפ רענָאדנָאל יד !
 ןעוועג לעמיח רעד זיא ,ןעוועג ןעטרָאד ןיב ךיא ןעוו .ןעטַאנַאמ
 יו גיטכיל-דלָאנ ױזַא טניישעג טינ טָאה ןוז יד רעבָא .רָאלק
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 זַא ,קורדנייא ןיימ וצ ןעבענענוצ טָאה סָאד ןוא ,קרָאי וינ- ןיא

 ,אקירעמַא ןיא יוװ רענידעכָאװ ןוא רעמירָא ןעטרָאד זיא ץלַא
 ,ךארּפש עבלעזיד רעדנעל עדייב ןיא טדער ןעמ סָאװ סָאד

 -ערגרַאפ יו ױזַא רָאנ ,טרענעלקרַאפ טינ טייקשרעדנַא יד טָאה

 סָאד !ךארּפשסיוא רעדנַאנַא רָאנ רעבָא ,שילגנע עבלעזיד .טרעס

 םוצ ןיב ךיא ןעו .ןושל רעדנַאנַא יו רעפרַאש ךיז טלהיפ

 שידיא רעניטרָאד רעד טָאה ,דנַאלסור-ריז ןיא ןעוועג לָאמ ןעטשרע

 .ךַארּפש עדמערפ ַא יו רהעמ ןערעיוא יד ןיא טצלירגעג רימ

 -נָאל יד ןעגנולקעג רימ טָאה רענייטש ןעמענעגנַאנוא ַאזַא ףיוא

 ,שילננע רענָאד

 שרעדנַא סיוא ןעהעז ןעסַאנ רענָאדנָאל יד ףיוא ןעשנעמ יד

 רעדנַא ןַא ,ןערוניפ ערעדנַא .קרָאי וינ ןופ ןעשנעמ יד יו

 ךיוא ןענייז סענעצס-ךעסַאנ יד ןוא .קורדנייא רעניײמעגלַא

 ,ןעביוא ןופ ןערישזאסאּפ טימ טקאפענ ,ןעסֹובינמֶא .ערעדנַא

 ןהֶא ךיז טהיצ ןוא ךיז טהיצ גרעב-ןעשנעמ ןופ טייק עזָאלדנע ןַא

 ךירטש רעטס'טלוב רעד ןעוועג חומ ןיימ ןיא זיא סָאד .,רועיש ַא

 עכלעזַא ןופ ןוא .ןעטירטס רענָאדנָאל עגידעכָאק עֶלַא ןופ

 טנייה .טסואוועג טינ ןַאד קרָאי וינ ןיא רימ ןעבָאה רעדליב

 ןיא ,וינעוע רעטפניפ רעד ףיוא סעכילנהע סָאװטע רימ ןעבָאה

 ןעמ טָאה רעבָא קירוצ רהָאי גיסיירד טימ ,ןעטַאנָאמ רעמוז יד

 |/ .ןהעזעג טינ וינעוע רעטפניפ רעד ףיוא וליּפַא סָאד

 ןיא יװ שרעדנַא ןעווענ ןעטרָאד זיא ןעבעל רעצנַאנ רעד

 .ַאקירעמַא

 ,טלעוו רעד ןופ לייט רענעי ןיא ,אּפָארייא ןיא ןיב ךיא זַא

 סָאד -- ןעסקַאװעגפיוא ןוא ןערָאװעג ןערָאבעג ןיב ךיא וואו

 ץנַאנ זיא דנַאלגנע םירָאו .טלהיפענ טינ ןָאדנָאל ןיא ךיא בָאה

 ערעדנא עלא יו שרעדנַא ץנַאנ ,דנַאל-סטרובענ ןיימ יו שרעדנַא

 ךיא בָאה דנַאב ןעטייוצ םעד ןיא .אּפָארייא ןיא רעדנעל

 ןעוו ,?וּפרעװיל ןעהעזענסיוא טָאה רימ ניד'הנושמ יו טלהעצרעד

 ןייק עזייר רעטשרע ןיימ ףיױא .טכוזַאב טדָאטש יד בָאה ךיא

 רעכילדנעטשרַאפ ךס א ןעוועג דנַאלננע רימ ןיא טציא .,אקירעמַא

 ןענירהָאי-ךיינרַאפ םעד ןופ ?ייט ַא רעבָא ..רעטנעהענ ןוא
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 רעבלעז רעד וצ טרעהעג דנַאלננע זַא .,ןעבילברַאפ זיא קורדנייא

 אקירעמא םינ .טביולנעג טינ ךיז טָאה ,דנאלסור יוװ אּפָארייא
 .אפָארייא טינ ןוא

 ,"סיטסָאשזד, ןֹופ עיצקאדער יד טכוזאב טּפָא בָאה ךיא
 רעהירפ זיא ןוא טעדנירגענ גנוטייצ יד טָאה רעכלעוו ,ןאמדנייה
 רהָאי רֶאֹּפ א טימ עיצקאדער יד טָאה ,רָאטקאדער רהיא ןעוועג

 ןעמָאנ ן'טימ טסילאיצַאס ןעשילגנע ןא וצ ןעבעגעגרעביא רעהירפ
 ,ן'רָאלייט טימ ,םהיא טימ ןעננערברַאפ טפָא ךיא געלפ .שטלעווק

 עשילננע ערעדנַא טימ ןוא ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעטערקעס םעד
 .ןעסָאנעג

 ,רעדנעלננע עטנאקעב עניימ טימ ןעסעומש נעלפ ךיא ןעוו

 שרעדנא ייז ייב זיא טנעצקא רעד זא ,ןעסענראפ טעמכ ךיא נעלפ

 ןופ ןערעה טנעצקא ןעבלעז םעד נעלפ ךיא ןעוו .אקירעמא ןיא יו

 .שימָאק-םענעננאנוא ןעננילק רימ רע טגעלפ ,ערעדנַא

 א ןעטלאה ןעדַאלעננייא רימ ןעבָאה ןעסָאנעג עשילננע יד

 ,טנעװוַא גָאטנוז א ןיא ןעמוקענרָאפ זיא נניטימס רעד .רושטקעל

 זיא אמעט ןיימ ."דנערטס, ן'פיוא ײטרַאּפ רעד ןופ לַאז םעד ןיא

 --- אקירעמא ןיא סטסָארט יד ןופ גנולקיווטנע רעד ןענעוו ןעוועג

 .יינ טעמב ןעוועג ןאד ךָאנ זיא רעכלעוו ,ןינע ןַא

 ןענעלפ ןענניטימ עכלעזא יװ טקנוּפ ןעוועג זיא גניטימ רעד

 ןעגארפ יד ןופ רעטקאראכ רעבלעז רעד .אקירעמא ןיא ןייז ןַאד

 רעניימעגלא רעבלעזרעד ,רושטקעל רעד ךָאנ ןעטאבעד יד ןוא

 .סורדנייַא

 רעד ןיא ןעמונעג ?ײטנַא ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא

 ןוא םינּפ ןעטיױר א טימ ןַאמ רעקיד א ןעוועג זיא עיסוקסיד

 ןערעווש א טימ ,שילגנע טכעלש טרערענ טָאה רע .רָאה עדנַאלב

 טָאה רע זא ,ןהעז וצ ןעוועג טכייל זיא סע ןוא ,טנעצקא ןעשטייד

 רעדָא ןעטַאטש עטנינייאראפ יד ןיא טנערעלענ ךארּפש יד

 סָאװ ,שטייד א זיא סָאד זא ,ךילטייד ןעוועג זיא סע .,עדענעק

 רושטקעל ןיימ טימ זיא רע .אקירעמא ןייק טרירנימע טָאה
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 -אקירעמא יד טגידייטראפ טָאה רע .ןעדירפוצנוא קרַאטש ןעוועג

 .ןעטסילאטיּפַאק רענ

 רעטנעגילעטניא ןַא ןעמונעג טרָאװ סָאד טָאה םהיא ךָאנ

 טָאה רעכלעוו ,רישליוו ןעמָאנ ן'טימ טסילַאיצַאס רענַאקירעמַא

 טָאה רע .ןָאדנָאל ןיא טצעזַאב רעהירפ טייצ רעסיוועג ַא טימ ךיז

 ,ןעטקאפ ןעבענעגוצ ןוא רושטקעל ןיימ טביױלעג ןוא טנידייטראפ

 יד ןיא רעביא ןעהעג ןעטפעשעג רענאקירעמא זא ןעזייוװַאב וצ

 | .סטסָארט יד ןופ טנעה

 זַא ,גנורעלקרע ןַא טימ ןעסָאלשעג רושטקע? ןיימ בָאה ךיא

 םוצ טהעג אקירעמַא סָאד ,שינערעהוצנָא ןעביג סטסָארט יד

 זַא ,ץנערוקנָאק יד טפאשענּפָא טרעװ סע זַא -- םזילַאיצָאס

 יד טינ ןענייז טכעלש .טנינייאראפ ןערעו ןעטפעשעג יד

 -- ןעטסילַאטיּפַאק וצ ןערעהעג ייז סָאװ סָאד רָאנ ,סטסָארט

 :ןעוועג ןענייז רעטרעוװו עטצעל עניימ .טרהיפענסיוא ךיא בָאה

 סָאד ןערעוװ ייז ןעלָאז ,םיטַאבעלַאב עניטציא ערעייז טניטייזַאב,

 יז ןעלעוו ,קילגנוא ןַא טָאטשנַא ןוא ,קֶלָאפ ןופ םוטנעגייא

 *! קילנ ַא ןייז

 רעד ןיא טגיליײטַאב ךיז טָאה סָאװ ,רענַאקירעמַא רעד

 טָאה ןוא עניימ רעטרעװ עזיד טנַאזענרעביא טָאה ,עטַאבעד

 ןעדעי ףיוא ןעננעהפיוא טפרַאדַאב ייז טָאה ןעמ זַא ,טקרעמַאב

 טָאה שטייד רעד .רַאק טירטס רעדעי ןיא ןוא רענרָאק טירטס

 רעד .ןעכָארברעטנוא טפָא םהיא ןוא ,םהיא ןופ טכַאלענ ניטפיג

 ענייז ףיוא טרעפטנעעג גידלודעג ןוא ךילפעה טָאה רענַאקירעמַא

 -ךעשיוצ ַא טלעקיוװטנע ייז ייב ךיז טָאה סע ,ןעגנוקרעמַאב |

 .ןעלכיימש טימ טרעהעגוצ ךיז ןעבָאה רעדנעלגנע יד .,ךערּפשעג

 רענאקירעמַא רע'תמא רעד יוװ ןעהעז וצ שימָאק ןעוועג ייז זיא סע

 "עג ַא טדער סָאװ ,טנארגימיא רעד ןוא אקידעמַא טריקיטירק

 שטייד רעד טָאה ךילדנע .,רהיא טנידייטרַאפ ,שילגנע םענעכָארב

 סיױרַא רע ןיא יירשעג ןעזייב ַא טימ ןוא ,דלודעג יד ןערָאלרַאפ

 .רעטכעלעג ַא טצעזענסיוא טָאה סע ,לַאז ןופ

 רעד טָאה -- ,אקירעמַא ןיא ןערָאװעג ךייר אמתסמ ---

 ךערּפשעג ַא ןיא טקרעמַאב ךָאנרעד טנַאטַאבעד רענַאקירעמַא
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 ואוו-ץענרע ןעשיטילאפ א ןוא רעפיק-ןלַאס א רשפא -- .רימ טימ

 ."יטעניסניס רעדָא סיאול-טנייס ןיא

 ןָאדנָאל ןיא ןיב ךיא עכלעוו טימ ,ןעטסילַאיצַאס יד ןעשיווצ
 ,רעגנַאל ַא טימ שטייר רעטלַא ןַא ןעוועג ןיא ,ןערָאװעג טנַאקַאב

 ַא ןעװעג זיא רע ,ןעסייהעגנ רע טָאה רענססעל ,דרָאב רעסייוו

 טייבראענ רע טָאה רעהירפ ןערהָאי ענינייא טימ ןוא ,רעדיינש

 יױורפ ןייז .טלַא וצ ןעוועג ןיוש רע זיא טציא ,דיירט ןייז ייב

 טינ טבעלעג ךיז טָאה ייז ןוא ,זיוה גנידרָאב ַא ןעטלַאהעג טָאה

 .טכעלש

 רע ןוא ןָאדנָאל ןיא טצעזַאב ךיז טָאה סקרַאמ ?רַאק ןעוו

 ,"בולק ןעשיטסינומָאק" ןעשטייד ןייז טעדנירנעג ןעטרָאד טָאה

 יד ןופ רענייא ןעװעג רענססעל ןזיא ,ןערהָאי רעגיצרעפ יד ןיא

 ןעבָאה געלפ ךיא סָאװ ,ןעכערּפשעג יד ןיא ,טציא ,רעדילנטימ

 רענייטש ןעוויאאנ ,ןעכילרהע ןייז ףיוא רע טנעלפ ,ן'רענססעל טימ

 טריטסיזקע טָאה סָאװ ,טפאשדניירפ רעד טימ ןעמהירַאב ךיז

 -ַאב רעד טָאה ןעקנעדנא םוצ .ן'סקרַאמ ןוא םהיא ןעשיווצ

 סָאד  ןייז ןופ רַאלּפמעזקע ןַא ןעבעגעג םהיא רעקנעד רעטמהיר

 ןעבעגעג ןעקנעדנא םוצ רימ רענססעל טָאה ,ָאזלַא .,"לאטיּפַאק

 גידנעטלאה ןעמונעגרעטנורַא זיא רע ןעכלעוו ףיוא ,ףַאדנָאטָאפ ַא

 .טנַאה ןיא ךוב ןעניזָאד םעד

 דבכמ ריס יורפ ןייז טָאה ,טכוזַאב םהיא בָאה ךיא ןעוו

 ןענעוו טלהעצרעד רימ טָאה רע ןוא ,םילכאמ עשטייד טימ ןעוועג

 ענילדנהעצ .,ןָאדנָאפ ןיא ןעבעל ןייז ןוא ן'סקרַאמ ?רַאק

 ןעגעוו --- ןעבענעגנרעביא רימ רע טָאה ןעטָאדקענַא ןוא ךעל'השעמ

 ןוא ן'סלעננע ךירדעירפ ןעגעוו ,?לַאטיּפַאק , ןופ רעסַאפרַאפ םעד

 ,עּפורנ רעייז ןופ רעדילנטימ ערעדנַא ןעגעוו

 ןיא ןייז טנעלפ נעט ענעי ןיא ןעגינעגרַאפ רעטסערג ןיימ

 ןופ ?ייט רעטשרעביוא רעד ףיוא ןעצעזוצפיורַא ךיז הירפ רעד

 ץ'פיוא נידנעציז ױזַא ןוא ,טייוו ןערהָאפ ,(םֹובינמֶא) סָאב ַא

 ןערהָאפ ךיא געלפ נָאט ןייא .סענעצסי-ןעסַאנ יד ףיוא ןעקוק ,ךַאד

 בָאה ךיא .ןערעדנַא ןַא טימ גָאט ןעטייווצ א ,סָאב ןייא טימ



 ןעבעל ןיימ ןופ רעמעלב 126

 ענעדישרַאפ יד רעביא ןעריצַאּפש ןהענ וצ טאהענ בעיל ךיוא

 טימ ןערָאװעגנ טנַאקַאב ךיא ןיב טרַא ןעזיד ףיוא ,ןעדנענענ

 .ןָאדנָאל טדָאטש רעסיורג רעד

 ןיא ןעדנוטש רָאֹּפ ַא ןעננערברַאפ טפָא ךיוא געלפ ךיא
 ,עטנַאקַאב עיינ עניימ ןעכוזַאב רעדָא ,םואעזומ שיטירב םעד

 יר ןעגנַאפנָא ךיז ןענעלפ דנעווא ןיא .,רעדנעלגנע רעדָא ןעדיא

 טעמב .ןעגנולמַאזרַאפ-ןעסַאמ יד טימ ,סרושטקעל יד טימ ןעגניטימ

 ַא ,גניטיס א -:סעיננ 8 סעּפע ןעוװועג ןיא דנעװֶא ןעדעי

 טפנוקנעמַאזוצ ַא ,טסיכרַאנַא ןַא טימ סיוטשנעמאזוצ ַא ,רושטקעל

 זיוה עטַאװירּפ ַא ןיא ןעסָאנעג יד ןופ

 יז

6. 

 -- .קורדניא רעטשרע -- .זירַאּפ ןייק רהָאּפ ךיא
 .ןַאדרַאג דיוואד

 ,ןעכָאװ רֶאֹּפ א ןָאדנַאל ןיא ןעװענּפָא ןיב ךיא יו םעדכָאנ

 ,זירַאּפ ןייק ןערהָאפענקעװַא ךיא ןיב

 טמהיראב זיא לַאנַאק ןעשילגנע םעד רעביא עזייר עצרוק יד
 טדיימ סע רישזאסאּפ רעכלעוו ןעטלעז .עזייר ערעווש ַא סלַא

 -נומ ןוא טנוזעג טלהיפעג בָאה ךיא .טייהקנארק-םי סיוא ןעטרָאד

 .םי ן'פיוא רעמיא ךיז ?היפ ךיא יװ ,רעט

 ,גערב ןעשיזיוצנארפ םעד טכיירנרעד ןעבָאה רימ יוװ ךיילג

 -כרוד רימ טָאה ,דנאל-טּפיוה רעשיאעּפָארייא רעד ןופ גערב םעד

 ןערָאבעג ךיא ןיב דרע רעזיד ףיוא זַא ,ןייזטסואווַאב ַא ןעגנורדעג

 ,ןעטָארטענפיורא טציא בָאה ךיא רעכלעוו ףיוא ,דרע יד .ןערָאװעג

 ןופ גנוצעזטרָאפ א ןעוועג רימ ראפ זיא ,ףיש ןופ גידנעהעגּפָארַא

 ןעוו .אנליוו ןוא עזערבדָאּפ טהעטש סע רעכלעוו ףיוא ,דרע רענעי

 ןיא טאהעג גידנעליוו טינ ךיא בָאה ,ןהענ ןעמונעג טָאה נוצ רעד

 ךיא ענליוו וצ רעטנעהענ רימ טגנערב עדנוקעס עדעי זַא ,ןעניז

 .ןייז וצ זיא סע ןעוו ןעטרָאד גנונּפָאה ןייק טאהעג טינ ןַאד בָאה

 םוק ןוא ,דרע רעבלעז רעד ףיוא ןיב ךיא זא רעבָא ?היפענ רעד

 .להיפענ גונעת א ןעוועג זיא ,רעטנעהענ ןוא רעטנעהענ וצ
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 קעװא ןיב ךיא טניז רעביארָאפ ןענייז רהָאי ןהעצ טקנוּפ
 ךס א ןעװעג אקירעמא ןיא ןעטייצ ענעי ןיא .םייה רעד ןופ
 ,ןעטכוד רימ ךיז טגעלפ רעהירפ .טנייה יו דנאלסור ןופ רעטייוו
 ןוא .ןייז טינ לָאמנייק ןיֹוש אּפארייא ןיא קירוצ לעו ךיא זא
 -ענפיוא רימ ןיא ךיז טָאה ,אּפארייא ןיא ַאי ןיב ךיא זא ,טציא
 ןיא גידנעייז .םייח רעטלא ןיימ ךָאנ שינעקנעב עיינ א טקעוו
 ,נוצ םעד ןיא גידנעציז ,קרָאי וינ ךָאנ טקנעבעג ךיא בָאה ןָאדנָאל
 ךָאנ טקנעבעג ךיא בָאה ,זיראּפ ןייק םרהיפעג רימ טָאה סָאװ
 | .אנליוו

 .הירפ רעד ןיא רעגייזא ףניפ ןעמוקעגנָא ךיא ןיב זיראּפ ןיא
 ךיא .טנאה ןיא שַאטדעזייר ןיימ טימ ןַאגַאװ ןופ סיורא ןיב ךיא
 רעד ןיא ןיירא ןיב ךיא .גיטשרוד ןוא גירעגנוה ןעוועג ןיב
 ןעטעבענ בָאה ךיא ןעוו .ןהעזרעד בָאה ךיא סָאװ עפאק רעטשרע
 ףיוא ןעלּפַאלּפ ?עסיבַא טנעקעג בָאה ךיא) ןעכוק טימ עפַאק
 ןעמ טָאה ,(רהעמ ךס א טנעקעג ךיא בָאה ןעזעל ;שיזיוצנארפ
 ,פעפעל רעסיורג ַא טימ ןוא עּפַאק טימ לעסיש ַא טגנַאלרעד רימ
 ,שימָאק ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע .ּפוז ןעוועג טלָאװ סָאד יו יוזא
 סייה רעבָא ,ךאווש ןעוועג זיא עפאק יד .,טנאסערעטניא רעבָא
 רימ ןיא טיורב-סייוו רעזירַאּפ עטמהיראב יד ןוא קַאמשעג ןוא
 ךיא זא ,טגאזעג ךיז וצ ךיא בָאה גידנעסע .ןעראוועג ןעלעפעג
 רעכלעוו ןיא ,טדָאטש-טלעװ רעטמהירַאב רעד ןיא ,זירַאּפ ןיא ןיב
 ןעבירשאב זיא עכלעוו ןוא סעיצולָאװער ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע
 ץרַאה ןיימ .חומ ןיא ןעוועג רָאנ זיא סָאד רעבָא .ןענַאמָאר ןיא
 -ענפיױא טינ טָאה יז .טדָאטש רעדנַא ןַא ןעגעו טדערעג טָאה
 ףיוא ,דרע רעבלעז רעד ףיוא ךיז ןיפעג ךיא זא ,ן'הנעט וצ טרעה
 .אנליו טהעטש סע רעכלעוו

 םענעי ןוֿפ ?היפענ רעד טמוק ,רעטרעוו עזיד ביירש ךיא ןעוו
 .טייקכילטייד רענידריווקרעמ א טימ רימ וצ ןענרָאמהירפ

 ןיב ךיא רעדייא זא ,ןעקרעמַאב ֹוצ ןעסעגראפ בָאה ךיא
 ןעסָאנעג רענָאדנַאל עניימ ןעבָאה ,ןָאדנָאל ןייק ןערהָאפעגקעװַא
 -סילאיצַאס עשידיא עגיטרָאד יד ןופ זיראּפ ןופ ףירב א ןעמוקאב
 ,סערגנָאק םוצ גידנערהָאפ זא ,ןעטעבענ ךילמענ ןעבָאה ייז .ןעט
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 יד רַאפ עדער א ןעטלַאה ןוא ןעלעטשּפָא ךיז זירַאּפ ןיא ךיא לָאז !
 -ניירַא לָאז ךיא ןיהואוו סערדַא רעד .רעטײברַא עשידיא עגיטרָאד
 ךָאנ ,ָאזלַא ,ןָאדרָאג דיװַאד םענייא ןופ ןעוועג זיא ,ןערהָאֿפ
 ןערהָאפעגקעװַא ןיב ןוא "רקַאיפ , ַא ןעמונעג ךיא בָאה ,םסעפקערב
 .סערדַא םענעי ףיוא

 -כיולאב טָאה ןוז יד .ןענרָאמהירּפ רענייפ א ןעוועג זיא סע
 רענָאדנַאל יד יו טינ ראג ,סעדייבעג עיורג ,סעדייבעג עסייוו ןעט
 רעכילנהע ךס א ןעוועג זיראּפ זיא ןעגיוא עניימ ןיא .ןערעיומ
 ןהעזעג בָאה ךיא סָאװ ןעזיוצנַארפ יד .ןָאדנָאל וצ יו אנליוו וצ
 ןעוועג ןענייז---רעטייברַא יד ,סעקישטשָאװזיא יד---ןעסַאג יד ףיוא
 ןיא ךיז ןעדיילק ןעשנעמ עכלעזא יו טעדיילקעג שרעדנא לעסיבַא
 קורדנייא ןא טכאמעג רימ ףיוא ייז ןעבָאה ךָאד ןוא .דנאלסור
 -אב רעד ֹוצ תוכייש רהעמ ךס א טאהעג ןעטלָאװ ייז יוװ יוזא

 ןופ רעניואוונייא יד וצ יו דנאלסטרובעג ןיימ ןופ גנורעקלעפ

 .רנאלגנע

 ףיוא ךיז ןיפעג ךיא זַא ,?היפעג ןיימ טניטעטשַאב טָאה ץלַא
 ךיז טָאה יוזא .ןעראוועג ןערָאבעג ןיב ךיא ואוו ,דרע רעבלעז רעד

 .טכודענ רימ

 ןופ רענייא ,קירב א רעביא ןערהאפעגרעבירא ןענייז רימ

 .ךייט ןיעס םעד ףיוא ןהעזענ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעקירב עליפ
 טימ ענינייא --- ךעלפיש-ףמַאד ןעננַאגעג ןענייז רעסַאװ ן'רעביא
 יד טרעהענ ךיז ןעבָאה סע .טכארפ טימ ערעדנא ,ןערישזאסאּפ

 טריטקעלַאק ןערישזאסאּפ יד ייב ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעמיטש
 סָאװ ,סַאג רעד ןופ קורב ן'רעביא .ןערהָאפ ן'רַאפ טלהָאצעג םעד
 .סנעגָאװ-טכארפ ןוא סעקשָארד טשיורעג ןעבָאה ,גערב עזַאּפ טהעג

 ןעוועג זיא סע .סעקישָאק טימ סעטסָאבעלַאב ןהעזעג ךיז ןעבָאה סע
 .טדָאטש רעסיורג ַא ןופ ןעבעל רעד טלהיפעג ךיז טָאה סע .ךילהערפ

 ַא וצ טכארבעג רימ טָאה טאהעג בָאה ךיא סָאװ סערדַא רעד
 ןופ טייוו טינ ,לעסעג רעניטייז רעליטש א ףיוא רעיומ םעניילק

 ןוא ןָאדרָאנ דיואד ןעמונעגפיוא ריס טָאה ןעטרָאד .ךייט

 .יורפ ןייז

 זַא ןוא ,רענליוו א זיא רע זַא ,טנייצעגסיורא ךיז טָאה סע
 .טסיזַאנמיג סלא םהיא קנעדעג ךיא
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 בָאה ךיא סָאװ ךָאװו יד ןענַאטשעגניײַא ךיא ןיב ייז ייב

 ,לעסירב ןייק געוו ןיימ ףיוא זירַאּפ ןיא טכַאדברַאפ

6. 

 -- .וועצנישאק -- ,רעמסעווש ס'ןָאדרָאג --- .סנָאדרַאנ יד
 ,טרָאּפָאּפאר לראש -- .יקסווַאטַאנג ןָאטנא -- .זיראּפ

 ,רושטקעל ןיימ --- 4

 --- יורפ ןייז ןוא ,ננוי רעניציוו א ןעוועג זיא ןָאדרָאנ דיװַאד
 -לָאטש ַא ףיוא טיײברַאעג טָאה רע .עגידעבעל ַא ,עניטומ-טונ ַא
 ןיא ייז ייב .טנידראפ גינייוו ןוא טעװערָאהעג רעווש ,קירבַאפ

 עלייו עלא טָאה רע .,ךילהערפ ןעווענ רעמיא רעבָא זיא בוטש
 .טכַאלענ טָאה יז ןוא ץיוו א טנאזעג

 ןהֶא ,שזַאטע ןעטשרעטנוא םעד ףיוא טניואוועג ןעבָאה ייז
 ,רעמוז ןעועג זיא סע יו יוזא .ףיוה םעניילק ַא ףיוא ,ּפערט
 ןיא עלעפיוה רעד ןוא ,ןעפָא ןייז בור סָאד ריט רעייז טנעלפ
 .הריד רעייז ןופ לייט א יו יוזא ןעוועג

 ,אוועי רעטסעווש ס'"ןָאדרָאנ ןעמוקניירַא טפָא םנעלפ ייז וצ

 א ןעװעג ךיוא זיא יז .,ואוושרעדנא טניואוועג טָאה עכלעוו

 סָאד ןוא ,עמיטש ענייפ א טאהעג טָאה יז .עניטסול א ,עגידעבעל

 .גידנעגניז ןעמוקניירא יז טנעלפ בור

 ןעננאהעגנ זיא ,לעקניוו ַא ןיא ,טנַאװ ן'פיוא סנָאדרָאג יד ייב
 ,רענָאיצולַאװער ןעשיסור א ןופ דֹליִב עשיפארגָאטַאפ עניילק ַא

 ןָאדרָאג םאדַאמ רימ טָאה ;וועצנישאק ןעמָאנ ן'טימ טסירק א

 טציז רע זַא ןוא ,ןתח ס'אוועי זיא סָאד זַא ,דוס ַא טמארעגנייא
 "ראפ רעשיטסירָארעט א ראפ שינגנעפעג רעשיזיוצנַארפ א ןיא
 טריזינאנרא ןעבָאה ןעסור עכילטע ךָאנ ןוא רע עכלעוו ,גנורעווש
 ןעננוהיצאב יד .גנורינער רעשיסור רעד ןענעג ךיירקנַארפ ןיא

 ,דוס ןייק ןעוועג טינ רעבָא ןענייז ן'וועצנישַאק ןוא ן'ַאוועי ןעשיווצ
 יז .ןתח רהיא ןענעװו יו טדערעג םהיא ןענעוו טָאה ןיילַא יז

 סָאװ ,סינננעפעג ןיא םהיא טכוזַאב יז יו טלהעצרעד רימ טָאח
 ,יירפ ןייז וצ טראװרע רע ןעוו ןוא ,זיא רע שנעמ טרָאס .ַא רַאפ
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 .זיראַּפ ןעזייוו טרהיפעג רימ םָאה יז

 סורדנייא ןייק טשרעוצ רימ ףיוא ןעבָאה ןעסאג רעזיראּפ יד

 סרוָארק יד ןענייז ןָאדנָאל ןיא ןוא קרָאי וינ ןיא ,טכאמעג טינ

 ןא .רעכייר ןהעזענסיוא ןעבָאה סרָאטס יד ןוא רעסערג ןעוועג

 -סיוא ןהעש ,עזיולב עסיורג יד טכַאמעג רימ ףיוא ןעבָאה קורדנייא

 -ןעמולב עגיזיר ןוא סעקנָאל עגיטכערּפ ,רעצעלּפ עטרעטסַאלפעג

 -- טדָאטש ןעטימ ן'כרוד ןעניוצעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעטייב

 -ןעקרַאּפ ענעפָא ,ןעעלַא עטיירב ,ןערעווקס ,ןעפיוה עזָאלדנע
 ןיא ץלא טעמכ ;ָאטינ סעכלעזַא ןיא קרָאי וינ ןיא ,סעקערטש
 א -- ןעטעהנאמ רָאנ ןעוועג קרָאי וינ זיא ןַאד ןוא .טיובראפ

 רעדעי טעמכ ןוא ,ןעכייט ייווצ ןעשיווצ דנַאל סַאּפ רעלָאמש

 זיירּפ םעד טיול טצַאשענ ,םוטנעגייא עטַאװירּפ ןעוועג זיא טירטס
 ,ץאלּפ עיירפ רהעמ טאהעג טָאה ןָאדנָאל ."טייטסע לעיר , ןופ

 א סלא ,ס'חטש עיירפ עסיורנ עכלעזא רעבָא .סרעווקס רהעמ

 .טאהענ טינ ךיוא ןָאדנָאל טָאה סָאד -- גנוריצ

 .זיראּפ יו טזייטרעוודא טונ יוזא םינ זיא טדָאטש ןייק

 ,סרעווקס ערהיא עלא טעמכ ןוא ,ןעסאג ערהיא ןופ רענילדנהעצ

 ןוא עירָאטסיה ןופ ןעמ סייוו סמואעזומ ,ןעקראּפ ,ןעטנעמונָאמ

 עשיזיוצנארפ יד ןוא עטכישענ עשיזיוצנַארפ יד .ןענַאמָאר ןופ

 .ןעכארּפש עלא ףיוא טנערעלעג ןוא ןעזעלענ טרעוו רוטַארעטיל

 -עלעב רעד ןיא טנַאמרעד ןעסאנ רעזיראּפ יד ןענייז ,םעד ץוח א

 עכייר .רעדנעל ערעדנא ןיא ןעבירשעגנ טרעוו סָאװ ,קיטסירט

 ןוא "ןעדלעה , .ןיראּפ ןייק ןערהָאפ רעלטסניק רעדָא ןעשנעמ

 .זיראּפ ןעכוזאב ןענַאמָאר ןופ *ןענידלעה ,

 יד ןופ עליפ .טנאקאב טונ ןעוועג רימ ןענייז ןעמענ יד
 .ןהעז וצ טראגעג רעמיא ךיא בָאה סמואעזומ ,סרעווקס ,ןעסַאג

 ןיימ ןעליפרע וצ טייהנעגעלעג יד טאהעג ךיא בָאה ,אזלא ,טציא
 .טינ --- ענינייא ;טשיוטנע רימ ןעבָאה ייז ןֹופ ענינייא .,שנואוו

 -  .טריסערעטניאראפ קרַאטש רימ טדָאטש יד טָאה לכה ךס ןיא
 בָאה ךיא ןעוו ,ןעראוועג טרעסערנראפ זיא סערעטניא רעד

 -הערפ יד .טנעװַא ןיא ןהעזענ ןעראוולוב עסיורנ עטמהיראב יד

 יד ףיוא ןעסיורד ןופ ןעהעטש סָאװ ךעלשיט יד ייב ןעּפורנ עכיל

 --- ייברַאפ טמָארטש סָאװ םלוע רעכילהערפ רעד ןוא ןערַאוטַארט
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 טָאה סע .סעיינ עדנעצייר א ןעװענ רימ ראפ זיא ץלא סָאד
 זיא רעכלעוו ,טסייג ןעיירפ א טימ ,טײקגיזָאלגרָאז טימ טמעטָאעג
 ,ןָאדנָאל ןיא יא ,קרָאי ןינ ןיא יא דמערפ

 -נעדוטס ןופ דנענעג רעד ,לַאטרַאװק ןעשינײטַאפ םעד ןיא
 -רעלא טייל עמירָאי עטנענילעטניא ,רעלטסניק ,ןעטַארעטיל ,ןעט
 ןופ עגינייא טימ טכאמעג טנאסאב רימ ןָאדרָאנ אוועי טָאה ,ייל
 ןיא טניואועג ןאד ןעבָאה סאוו ,ןערענָאיצולָאװער עשיסור יד
 יקאשזורק רענליוו ןיימ ןענופעג ךיא בָאה ייז ןעשיווצ .,זירַאּפ
 ָאד .יקסווָאטאנג ןָאטנא קאילֶאּפ ןעדנַאלב םענהעש םעד ,רבח
 ןעמונעג לייטנא רע טָאה 1887 ןיא זא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה
 םעד רעדנַאסקעלַא רסיק ןעשיסור םעד ןעגעג גנורעוושרַאפ רעד ןיא
 ןעבלעז םעד ףיוא טיירנענוצ ןעװעג ןיא עקַאטַא יד ןעטירד
 ןוא טָאנָאמ ןעבלעז םעד ןיא ןוא -- סעבמָאב טימ --- רעגייטש
 -נאסקעלא ףיוא ?אפאב רעד יו --- ץרעמ ןעטשרע םעד -- גָאט
 -ַאטשעג ןענייז סאוו ,טייל עגנוי ףניפ יד .ןעטייווצ םעד רעד
 רעדיוא טּפאכעג רעבָא ןעמ טָאה ,סעבמָאב יד טימ םיירגענ ןענ
 ןעועג ןזיא ייז ןופ רענייא) ןעכיורבעג טנעקענ ייז ןעבָאה ייז
 טָאה ייז ,(ןינעפ יאלָאקינ ןופ רעדורב רערעטלע ןא ,ווָאנאילוא
 ןערענַָאיצולאווער ערעדנא רָאּפ א ןוא יקסווָאטאננ .ןעגנאהעג ןעמ
 ןענייז ,ןעגנוטיירנוצ יד ןיא ןעמונעג לייטנא ןעבָאה סאוו ,יד ןופ
 ,ןעפָאלטנא

 -רעד רימ ןָאדרָאג אוועי טָאה ןיקסווָאטַאנג וצ געוו ן'פיוא
 ,טרָאּפָאּפאר ?רַאש ַא םענייא טימ ןעמאזוצ טניואוו רע זא טלהעצ
 טניואוועג ןערקָאפקעװא ןיימ ךָאנ רהֶאי עכילטע טָאה רעכלעוו
 ,אנליוו ןיא

 -ַאּפאר רָאנ ; םייה רעד ןיא ןענופעג ןעדייב ייז ןעבָאה רימ
 ,ךיז ןָאטנַא ןוא ןעשאוו ןיא ןעטלאהעג ךיז טָאה טרָאּפ

 נינייוו רהָאי ןהעצ יד ןיא ךיז טָאה יקסווָאטאנג ןָאטנַא
 ךָאנ ןוא רענלָאּפ --- ,ןעראוועגנ רענלָאּפ לעסיבא רָאנ ,טרעדנעעג
 אידָאלָאװ ןעגעו טסעומשענ ןוא ןעסעזעג ןענייז ריס .רענהעש
 ןָאטנַא .עטנַאקַאב עכילטפַאשניימעג ערעדנַא ןוא ן'וָאלָאקַאס
 ןייז טימ טאהענ חנותח טָאה ווָאלָאקָאס זא ,טלהעצרעד רימ טָאה
 -עשטוק סָארָאלאמ רענהעש רעד זַא ןוא ,רעטסעווש (ס'ןָאטנַא)
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 -ַאנ ן'טימ ?עדיימ רעשידיא ַא טימ טאהעג הנותח טָאה יקסווער
 ראפ ןעטלַאהעג רהיא ןעמ טָאה טייצ ןיימ ןיא) זלַאהמורק ןעמ
 ןעניטציא ןייז ןעגעו .(טדָאטש ןיא עינשירַאב רעטסנהעש רעד
 "יתעפ ַא זיא רע זא ,טנָאזעג רימ ןָאטנַא טָאה טנאריטרוואק-טימ
 -ידַאר יד ייב טָאה רע זַא ןוא ,רענעזעלַאב ַא ןוא שנעמ רענ

 .עלָאר עגיטכיוו ַא טליּפשענ אנליוו ןופ טייל עגנוי עלאק

 וצ ן'טרָאּפָאּפאר ןעניזָאד םעד ןעראוועג גירעניינ ןיב ךיא

 ,ןַאמ רעכיוה ןייק טינ .ןעמוקעגניירא רע זיא ךילדנע .,ןהעז

 .סענילומ ןופ סייוו ןעוועג ןעצנאגניא זיא עכלעוו ,דרָאב ַא טימ

 ןוא טקנעװשענּפָא ףייז יד רע טָאה רָאה יד ןוא םינּפ םעד ןופ

 .ןעסענרַאפ ךיז רע טָאה דרָאב רעד ןָא .טשיװענּפָא
 ץ'םיוא טכאלוצ ךיז ןעבָאה ןירעטיילנאב ןיימ ןוא יקסווָאטאנג

 ןא טרהעלקרע רימ ייז ןעבָאה ,םהיא גידנעלעטשרָאפ ןוא ,לוס

 ,ךאז עטמהירַאב א ןזיא טייקנענָארטוצ ןייז
 ךיוא .םייה רעטלא ןיימ ןענעוו טדערעג רעטייוו ןעבָאה רימ

 רערענָאיצולָאװער רעד ןעגעוו ןוא זירַאּפ ןעגעוו ,אקירעמא ןעגעוו
 רימ ףיוא רעבָא טָאה קורדנייא ןעטסקרַאטש םעד  ,גנונעוואב
 טָאה ריס .אנליוו ןענעוו טרעהענ בָאה ךיא סאוו ,סָאד טכאמעג
 זא ,טרעדנעעג ץלא ךיז טָאה רהאי ןהעצ יד ןיא זא ,טכודעג ךיז

 בָאה ךיא .ןעשנעמ ערעדנַא טימ טדָאטש רעדנַא ץנאנ א זיא סע
 טמָארטש ןעבעל רעד יו טלהיפעג טינ ךילטייד יוזא לָאמ ןייק

 .גנומיטש רערעווש א ןיא קעווא ןיב ךיא .ייבראפ

 -ולָאװער ןעשיסור א וצ טרהיפענ ךימ טָאה ןָאדרָאנ אוועי

 רעמירָא ןַא רהעז ןיא ןיירַא ןענייז ריס .ג ןעמָאנ ן'טימ רענָאיצ

 -ניירא ןוא שזַאטע ןעטפניפ ן'פיוא טרעטעלקענפיורא ,זיוה

 ןענופעג ןעבָאה ריס .,לערעמיצ ןיילק א ןיא  ןעמוקעג
 -נה רעד .ןעסַאלב ַא ,ןעוַאד א ,טענורב ןענני ַא

 ךיז טָאה ?עטעב ן'פיוא .םינּפ ן'פיוא ןענעלענ םהיא זיא רעג

 -יטרַאװקס רעד יו יוזא ,רערַאד ַא ,ץארטאמ רעניד'הרצ א ןענופעג

 .ייהט ןעכַאמ ןעטעבענ ןע'.נ טָאה ןירעטיײלנַאב ןיימ .ןיילַא טנַאר
 רע זא ,ענימ רעטמהעשראפדזייב א טימ טרעפטנעעג טָאה רענעי

 -עגנָא ךיז ךיא בָאה ןַאד .רעקוצ ןייק ןוא ייהט ןייק טינ טָאה
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 .ג רַעַבֶא .קעבענ טימ רעקוצ טימ ייֵהט ןעגנערב ןהענ וצ ןעטָאב
 -יבראפ ןוא השוב ןופ קורדסיוא ןַא טיס .,ןעזָאלעג טינ ךימ טָאה
 ןעמ , זא טנָאזענ ןוא ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעג רע טָאה טייקנעס

 ץלא ,ןעטעבענ םהיא ייב ךיז בָאה ךיא רהעמ סאוו ,?טינ ףראד
 .ןענלאפ טזומענ םהיא בָאה ךיא ,םינּפ ןייז ןעראוועג זיא רעזייב

 ענעפאלטנא לָאצ עשביה א ןענופעגנ ןַאד ךיז טָאה זירַאּפ ןיא
 רעניצנייא רעד ןעוועג טינ זיא .ג ןוא ,ןערענאיצולאווער עשיסור
 ןופ טלעג ןעמוקאב ןענעלפ סאוו ,יד ,טרעגנוהעג יוזא טָאה סאוו
 ,ערעדנַא יד טימ ןעלייט סנעטסיימ ךיז ןעגעלפ ,ןערעטלע ערעייז

 רעבָא זיא ,ןעלטימ ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה סאוו ,יד ןופ לֶאצ יד
 ,סיורג וצ ןעוועג

 -ראפ טינ לָאמ ןייק ךיא ןעק םינּפ ןעטרעגנוהעגסיוא ס',ג
 -יסור עטנענילעטניא ןייק ןופ רימ ןעבָאה אקירעמא ןיא ,ןעסעג

 ,דנַאטשוצ אזא ןיא ןעניפעג ךיז ןעלָאז סאוו ןעטנארגימיא עש
 ףיוא טייברא ןענופעג טָאה זנוא ןופ רעדעי טעמכ .טסואוועג טינ
 ןוא ,ןעועג םינ טייברַא ןייק זיא ,רעדיוו ,ןעטרָאד .קירכבַאפ ַא
 ןעלַאפעגניײא ןעטנעגילעטניא יד ןופ ןעמעוו ןעטלעז זיא ,סנעטייווצ
 רעטעדליבעג ַא זַא .,גנוניטפעשַאב אזא ןעכוז ןהענ וצ ןעניז ןיא
 -רא רעטסָארּפ ַא סלא קירבאפ א היוא ןעננידראפ ךיז לָאז שנעמ
 -עג ןעוועג טינ ּפארוי ןיא ןעמ זיא קנאדעג אזא וצ --- רעטייב
 רעניילק ץנאנ ַא ןופ רענייא ןעוועג זיא ןָאדרָאג דיוַאד .טניזאוו

 -רא עשידיא ?לעסיב יד .גנוהיצאב רעזיד ןיא ןעמהאנסיוא לָאצ
 ס'הכאלמ לעב ןעוועג ןענייז טנָאמרַאפ טָאה זירַאּפ סאוו רעטייב
 ,רעכַאמ-לעטיה סנעטסיימ ,םייה רעד ןופ

 .טעילקס א ,רעלעק א ןיא ןעמוקענרָאפ זיא רושטקעל ןיימ
 ,ןעשנעמ גיצפופ ןוא טרעדנוח ייב ןייז טזומעג ןעבָאה ?כח ךס ןיא

 -אנימ א ןעוועג ןענייז רעטייברא יד ןוא ;רעגיניײװ ךָאנ רשפא
 -ולָאװעה סנעטסיימ ,ןעטנעדוטס ןעוועג ןענייז ענירעביא יד .טעטיר
 ,דנא?סור ןופ ןערענָאיצ

 ףיוא ןעדַײר וצ ןעוועג טניואוועג טינ ךיא ןיב םלוע ַאזַא וצ
 טריסערדא ךיא בָאה דנאלנגנע ןיא ןוא אקירעמא ןיא ..שידיא
 יאטשאב טעטירָאוַאמ יד זיא ָאד ןוא ,רעטייברא עשידיא ןעסטַאמ
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 -ענּפא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעדיא עשיסור עטרידוטשעג ןופ ןענ

 וא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .,ךארּפש רעשידיא רעד ןופ טדמערפ

 ךיא ןוא ,שידיא ףיוא טינ ןוא שיסור ףיוא ןעדער ןעמ ףרַאד ָאד

 ןייאראפ םעד ןופ רערהיפ יד רָאנ ;ןָאט טלָאװעג ױזַא בָאה

 יו ךיילג .שידיא ןעדייר אקוד לָאז ךיא זַא ,טרעדָאפענ ןעבָאה

 יז ןא ,טלהיפרעד ךיא בָאה ,עדער ןיימ ןעגנאפעגנָא בָאה ךיא

 .טרעטשעג רימ טָאה סָאד .סאּפש א יו רערעהוצ עניימ טגנילק

 .ןעטימ ןיא ןעפרַאװקעװא טלָאװעג ךיז טָאה רימ

 ןופ ןוא ,ןעראוועג ןערָאבענ טינ ןאד ךָאנ זיא "דנוב , רעד

 דנאלסור ןיא ןעמ טָאה גנוגעוַאב רעטייברא רעשידיא לעיצעּפס א

 -ניירַא ןערענָאיצולַאװער ןעבָאה ןעטרָאד ןוא ָאד .טסואוועג טינ

 ַאטסעג ךיז ןוא ס'הכאלמ-לעב עשידיא ןעּפורג עניילק ןעניוצעג

 טינ סָאד טָאה גנוטיידאב ןייק רעבא .ןעלקיווטנע וצ ייז טער

 יד ןעבָאה ס'הכאלמ-לעב עשידיא עניזָאד יד וליפא ןוא ,טַאהעג

 .שיסור ףיוא ןעלקיווטנע טפורּפעג ןערענָאיצולָאװער

 ,גנונעוואב רעטייברא עשידיא יד ןעווענ זיא אמעט ןיימ

 .דנאלגנע ןיא ןוא אקירעמא ןיא ןעראוועג ןעפאשעג זיא עכלעוו

 ןעבָאה ןעטסילַאיצַאס עשיסור עכלעוו ןופ ,סעיינ ַא ןעוועג זיא סָאר

 ןעועג רערעהוצ עניימ זיא ןינע רעד .טאהעג טינ ףירגאב ןייק

 .טריסערעטניא גינייוו ייז טָאה ןוא דמערפ

 טדערעג םינ בָאה ךיא ןוא טלהיפעג ךיא בָאה ץְלַא סָאד

 ןייק טינ ןעוועג זיא עדער ןיימ ,רעגייטש ןעכילנהעוועג ןיימ ףיוא

 / .ענעטָארעג
 רעבָא ןענייז ייז .גונעג ןעמוקאב ךיא בָאה ןעטנעמסידָאלּפַא

 ןעבָאה רושטקעל רעד ךָאנ .טסיירט עּפַאנק א ןעוועג רימ ראפ

 יו גנורעדנואוואב טקירדענסיוא ןערענָאיצולָאװער יד ןופ ענינייא

 רימ ןעבָאה ייז .שידיא ףיוא עדער א ןעטלאה רָאנ ןעק ןעמ יוזא

 עשידיא ערעזנוא ןוא "גנוטייצ רעטייברא , רעד ןעגעוו טנערפעג

 ןופ ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילאיצַאס רעד ןעגעוו ןוא סנָאינוי

 ןא יו ,רענייטש אזַא ףיוא ןָאטעג סָאד ןעבָאה ייז .אקירעמא

 יוזא --- ,לוקס ןייז ןעגעוו דניק א ייב טנערפ שנעמ רענעסקאוורע

 ןעוועג טלָאװ טסנרע ןעמענ ןעק ןעמ סָאװ ךאז עגיצנייא יד יו

 רעגנוי ןייא רָאנ .,דנאלסור ןיא גנונעווַאב ערענָאיצולַאװער יד |
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 -ניא ן'תמא ןא טימ טדערענ גנוגעוַאב רעזנוא ןעגעוו טָאה ןַאמ

 עשיסור ס'װָאנַאכעלּפ ןופ דילנטימ א ןעווענ זיא סָאד ,סערעט

 -רעביא ןעוועג ןזיא עכלעוו ,ײטרַאּפ יד ,ןעטַארקָאמעדדלַאיצַאפ

 רעד ךרוד ןעמוק רָאנ ןעק דנאלסור ןופ גנוזיילסיוא יד זַא ,טגייצ

 .גננוגעוואב רעטייברַא

9 

 ,וָארוװאל רעמעּפ

 רעטעּפ רעטמהיראב רעד טניואוועג ןאד טָאה זיראּפ ןיא

 -סטייחיירפ עשיסור יד ןופ רערהיפ רעגיטסיש רעד ,ווָארװוַאל
 רעד ןעראוועג טנַאמרעד זיא דנַאב ןעטייווצ םעד ןיא ,רעפמעק

 םהיא וצ טָאה וָאנַאכעלּפ סָאװ ,(ךוב רעצנאג א) ףירב רענעפָא
 -ייהנעדישראפ-סגנוניימ ערעזנוא , ?וטיט םעד רעטנוא ןעבירשעג

 -עגסיוא קרַאטש ןַאד טניז ןיא סולפנייַא ס'ווָאנַאכעלּפ ,"ןעט

 ןעועג ץלַא רעבָא זיא ן'וװָארװַאפ וצ טקעּפסער רעד ,ןעסקַאוװ
 ןענעלפ ,זיראּפ טכוזַאב ןעבָאה סָאװ ןעסור עלאקידַאד .סיורג

 .'יבר רעייז וצ םידיסח יװ ןעמוק םהיא וצ
 עלא ךיז ןעמ טלעמאזראפ םהיא ייב זא ,טסואוועג בָאה ךיא

 קשח ןייק רע טָאה געט ערעדנא ןיא זא ןוא טנעװַא גָאטשרענָאד

 וצ טרַאנעג אקוד רעבָא םהיא בָאה ךיא .טסעג ןעמהענוצפיוא טינ

 בָאה ךיא .ייברעד ָאטינ ןענייז ןעשנעמ ערעדנַא ןייק ןעוו ןהעז

 ,ָאזלַא .ךערּפשעג ןעטרעטשעננוא ןא ןעבָאה םהיא טימ טלאװעג

 -לעו ,טסילאיצַאס רעשיסור א זא ,ןעסיוו טזָאלעג םהיא ךיא בָאה

 רעטייברא עשידיא רענאקירעמַא ןופ טאנעלעד סלַא טרחָאפ רעכ

 טימ ןענינענראפ םעד ןעבָאה ?יוװ ,סערגנָאק רעלעסירב םעד ֹוצ

 סלא :;ןעויורעטניא וצ םהיא ןוא ןערעװו וצ טנַאקַאב םהיא

 רעמירַאו טימ ?ופ ?עווירב א ןעבירשעג רימ רע טָאה ,טַאטלוזעד

 ןעסיוועג ַא ןיא םהיא וצ ןעמוק ןעטעבענ ןוא טייקכילדניירפ-טסַאג

 .ןענרָאמהירפ

 ןעטירד ן'פיוא ריטראווק רעניילק א ףיוא טניואוועג טָאה רע
 ןַאס (סָאנ) יר ףיוא זיוה רעמירַא ןא ןיא ,שזַאטע ןעטרעפ רעדַא
 ,גָאטימראפ נַאטנָאפ א ןיא ןעמוקעג םהיא וצ ןיב ךיא ,קַאשז
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 ןץ'םיוא ןוא ,טנעפעעג ריט יד ךיז טָאה ,ןעגנולקעננָא בָאה ךיא ןעוו
 ַא ןיא ,ןַאמ רעיורנ רענטַאטס ,רעכיוה ַא ןענַאטשעג ןיא ?עווש

 א ןוא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ץירּפ א -- קָאר-ףָאלש םענעטנעווייל
 .סיפ יד זיב ּפָאק ןופ רעטרהעלעג

 יד .ןעציז ןעטעבעג ןוא לַאז ןיא טרהיפעגניירא רימ טָאה רע

 ערעדנא רָאֹּפ יד ןוא ,רעכיב טימ טקעדראפ ןעוועגנ ןענייז טנעוו
 ךיוא ןענייז ,ןעטרָאד ןופ ןהעזעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ךעלרעמיצ

 .רעכיב טימ ?ופ ןעוועג
 ןוא דנאלסור ןעגעוו -- סעומש ןעננַאל א טאהעגנ ןעבָאה רימ

 -עטניא םהיא טָאה גנוגעוואב עשידיא רעזנוא .אקירעמא ןעגעוו
 יד .ענארפ ַא ךָאנ ענַארפ ַא טלעטשעג רימ טָאה רע ,טריסער

 ןיא סערעטניא רעזנוא ,טסייג רעלאקידַאר רעייז ,סנַאינוי עשידיא
 ןעפורענסיורא םהיא ןופ טָאה ץלא סָאד -- ףמאק ןעשיסור יםעד

 .עיטאּפמיס ןוא טייהנעדירפוצ {ּופ ןעקורדסיוא
 ןייז ףיוא ןעמוק ןעטעבעג רימ רע טָאה ךיז ןענעגעז םייב

 טמענ ןעמ ןעוו ,ךָאו ןיא גָאט רעטמיטשַאב ַא) "סקיּפ רושז ,

 ןעכוזאב וצ ךיוא םהיא ןוא ,טנעװוַא גָאטשרענָאד ,(טסעג ףיוא

 ןופ קירוצ ןערהָאּפ ?עוו ךיא ןעוו ,ןענרַאמחירפ א ןיא ָֿאמַא ךָאנ

 .סערננָאק

 -קעווא ןיימ ייב טיילגאב רימ טָאה רע ןעוו ,טונימ רעד ןיא

 -יילקעג-ןייפ ,רעכיוה ,רענהעש א ןעמוקעג םהיא ּוצ זיא ,ןהעג

 סָאד זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש .,ןאמרעגנוי רעטעד

 -טּפיוה רענעזעוועג רעד ,ווָאקילעמ סירָאל ןופ קינעמילּפ א זיא

 רעדנאסקעלא טסולפנייַאעב טָאה רעכלעוו ,דנאלסור ןופ רעטסינימ

 -נוא ,טיוט (ס'רעדנַאסקעלַא) ןייז רַאפ געט עכילטע .,ןעטייווצ םעד
 .רעמייהעג ַא ןעוועג זיא טיזיוו רעד .עיצוטיטסנָאק א ןעביירשוצרעט
 ערעדנַא ןעמוק ן'ווָארװַאל וצ ןענעלפ רענייטש ןעכילנהע ןַא ףיוא

 -רַאפ עגיטכיוו טאהעג ןעבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ עטמיטשעג-לארעביל
 ןעזָאלרעביא םהיא טסַאנ רעד טנעלפ טפָא .,דנַאלסור ןיא ןעגנודניב

 .ןעטפירש ערענָאיצולָאװער רַאפ עמוס ערענעלק רעדָא ערעסערג ַא

 טָאה ועינעגרוט רעלעטשטפירש רעטסהיראב רעד ןעוו
 ,(זירַאּפ ןיא טניואוועג ךיוא רע טָאה טנַאקַאב יװ ןוא) טבעלעג

 ַא ףיוא ךיוא ,טפָא ץנאג ןהעז ן'װָארװַאל טיפ ךיז רע טנעלפ
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 ןערענָאיצופָאװעד םעד ןופ סולפנייַא רעד ןוא ; רענייטש ןעמייהעג
 .ןעכאז ס'וועינעגרוט ןופ רָאּפ א ןיא ךיז טקרעמ רעקנעד

 ךיא בָאה ,ן ווָארװאל טכוזאב בָאה ךיא ןעוו ,גָאט םעד ןיא

 בָאה ךיא ןעכלעוו ,ןַאמנענני א םימ טנעגעגַאב סַאג ן'םיוא ךיז

 -ענ רע זיא ,םייה רעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .אנליוו ןיא טנעקעג

 טימ טריסערעטניא קרַאטש רעבָא ךיז טָאה רע ,רוחב-הבישי א ןעוו

 לָאמ עבילטע םהיא בָאה ךיא ןוא גנונעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד

 בָאה ,זיראפ ןיא ,ָאזלַא ,טציא .זיוה ס'רעקַאנעמ ןָאמָאלָאס ןיא ןהעזעג

 םעד ןופ ןעסאג יד ןופ רענייא ףיוא ןעפַארטענ םהיא טימ ךיז ךיא

 ַא בינ ךיא .טלעטשענּפָא רימ טָאה רע .,לַאטרַאװק ןעשינייטַאל

 -- ןעניוא ערַאפ טימ ,םינּפ ןעטענורבףיט א טימס ןַאס ַא קוק

 .טלַאטשעג ןעש'רוחב-הבישי םעד ןהֶא רעבא ,רוחב הבישי רענעי
 "וילאמא םעד טָאטשנָא .טרעדנעעג ךיז רע טָאה רהֶאי ןהעצ יד ןיא

 -ּפא ןא טימ ןאמ א ןהעזעג ךיז ראפ ךיא בָאה ?קינזיולק , ןעג

 רעלעקנוד רעד ףיוא ץנענילעטניא ןוא עדריוו-טסבלעז ןופ גנולניּפש
 בָאה ןעמָאנ ןייז רעבָא ,טנעקרעד ךיילג םהיא בָאה ךיא .,טכיזעג

 רע טָאה ןאמלוש .טנַאמרעד רימ טָאה רע .,ןעסעגרַאפ ךיא

 .ןעסייהעג

 רהָאי רֶאּפ א ןיוש טָאה רע זא ,טנייצענסיורא ךיז טָאה סע

 .ריביס ןיא רהָאי ףניפ ןוא ,סעמרוט עשיסור ןיא טכארברַאֿפ

 טלָאװעג טָאה רע ואוו ,אנליוו ןיא םהיא ןעמ טָאה טריטסערא

 -.סאק רעד .לאוקאוו ן'םיוא טפירש טימ ןעטסאק א ןעקישקעווַא

 ענעיילב יד ןוא ,אשמ רעד ראפ ךאווש וצ ןעוװעג זיא ןעט

 ,ןעפיולטנא טפורּפעג טָאה רע .,ןעטיש ןעמונענ ךיז ןעבָאה תויתוא
 .טּפאכעגנ רעבא םהיא טָאה ןעמ

 ןץ'ווארואלפ וצ ןעפוקעג ןיב ךיא ןעוו טנעווַא נָאטשרענָאד
 ןעטלא םעד טָאה רע .ןע'נאמלוש ןענופעג ןעטרָאד ךיא בָאה

 טליּפשענ טָאה רע ןוא טסענ יד ןעמענפיוא ןעפלָאהעגנ ןעטרעלעג

 .םהיא ייב ראטערקעסיטאווירּפ ןימ א ןופ עלָאר יד

 ניד'בוט"םוי ןעמכיולאב ןוא טמארענפיוא ןעוועג זיא לאז רעד

 ןוא םהיא ץוח א .טצוּפענסיוא ןעוועג זיא ווָארװַאֿפ ןוא
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 .ךעלדייפ עשידיא-שיסור ייווצ ןענופעג ךיא בָאה ןע'נַאמלוש |
 א ןוא ןעיורפ רַאּפ א -- טסעג ךָאנ ןעמוקעננָא ןענייז ךָאנרעד

 -ענמורא ןעבָאה ךעלדיימ יד ןופ ענייא ןוא ןאמלוש .רענעמ רֶאּפ

 .קעבעג טימ ייהט טגנַאלרעד ןוא רַאװַאמַאס םעד םורַא טעדַאּפ
 .רעטקנערשאב א רהעז ןעוועג זיא טפנוקנייַא ס'ווָארוװאל

 סע ןעוו ,ןייז טזומעג רעבָא טָאה ,טנעװַא גָאטשרענָאד ,דוביכ ףיוא

 ןיא רע .ןעצעזראפ וצ סעּפע ןעמוקעגסיוא וליפא םהיא טלָאװ

 זיא "סקיפ רושז , רעזיד ןוא ,טארקָאטסירא רענערָאבעג א ןעוועג

 -ָאוער עשיסור יד ןופ ענינייא ייב .נילייה ןעוועג םהיא ייב זיא

 טנעווא רעד ןיא זיראּפ ןיא טניואוועג ןעבָאה סָאװ ןערענָאיצול

 טלהיפעג ייז ןעבָאה ן'ווָארװאל וצ םירָאװו .נילייה ןעווענ ךיוא

 עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענייז סע ןוא ,עביל ןוא טקעּפסער ןעטסכעה םעד
 ,ייהט טימ ךעלעקלוב יד ףיוא ןעטרַאװ ךָאװ עצנַאג א ןענעלפ סָאװ
 .ןייז דבכמ ייז טעוו רע עכלעוו טימ

 ןעקנעש וצ טרעהענפיוא טינ ווָארװַאל טָאה ןעמַאד יד

 ַא זיא רע זא טרעהעג רעהירפ ךָאנ בָאה ךיא .טייקמאזקרעמפיוא

 .ןעראווענ טניטעטשאב סָאד זיא טציא ."רעילאוואק רעסיורג ,

 רע טָאה רענעי ,טנעמילּפמָאק ַא ןעבענענ רע טָאה עינשירַאב רעד

 ךיוא רענעמ יד רעבא טָאה רע .,ץיוו ןעשירעילאוואק א טנָאזענ

 א ןעוועג ןזיא טייקכילדניירפ-טסַאנ ןייז .טניסעלכאנרַאפ טינ

 א ןענעװו םענייא טימ טדער רע ךיז טכאד .עלעדייא ןא ,ענהעש

 ןייז ןיא רעקוצ נונענ טָאה רעד יצ רעבא ןעהעז ןעניוא ענייז ,ךוב

 .קעבענ יד טלעפענ םענעי יצ ,ייהט

 -ענעננא רהעז א ןעזָאלענרעביא רימ ףיוא טָאה טנעוװַא רעד

 | .קורדנייַא ןעמ

10. 

 ןופ םעפַאק יד ןיא -- .סָאלימ ןופ ארענעוו יד --- .רוואול ייא
 -ערעטניא ןא -- .לַאטראווק ןעשינײטַאל םעד

 .רָאטקַאד רעשיסור רעטנַאס

 ןוא ,םואעזומ רוואול רעד טריסערעטניא רעמיא טָאה רימ

 טכוזאב םהיא ךיא בָאה זיראּפ ןיא םעניימט טיזיוו ןעזיד ףיוא
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 ס'נָאדרָאג טרהיפענ ןיהא רימ טָאה לָאמ ןעטשרע םעד ,לָאמ יירד
 ןיא טאהעג ךילכעזטּפיוה ךיא בָאה ןיהא נידנעהענ ,רעטסעווש

 .(*סאלימ ןופ ארענעוו יד ןעניז

 -עטסעיאמ רהיא ןענעו טרעהעננָא ליפ יוזא ךיז בָאה ךיא

 רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןעטסקראטש םעד .טייקנהעש רעשיט

 ךירנייח ןיא ןעפורענסיורא טָאה יז סאוו ?היפעג רעד טכאמעג

 טיס סיפ ערהיא וצ ןעלאפענ זיא רעכלעו ,ן'ענייה

 .ןעניוא ענייז ןיא גנורעטסיינאב ןוא גנורעדנואוואב ןופ ןערהערט

 ןענייז תושעמ ןוא ןעננַאזעג ביול עזיד זַא ,טביולנעג בָאה ךיא

 ; רענייטש ןעשיטעֶאּפ א ףיוא טצוּפעגוצ רעדָא ןעבירטרעביא ךס א

 א ןייז ןעמ ףראד ,ראברעדנואוו יוזא ךילקריוו זיא יז ביוא ןוא

 רעד .ןעצעשּפא ןענעק וצ רהחיא םוא טייברא-רוטּפלוקס ףיוא ןיבמ

 ,סאלימ ןופ ארענעוו יד ןהעזענ טָאה סָאװ שנעמ רעכילנהעוועג

 .עדָאמ יד זיא יוזא ?ייוו טושּפ ,ננוקיצטנע טימ רהיא ןעגעוו טדער

 בָאה יוזא .ךָאנ ןעמ טנָאז --- ,ןהעש ןעטלעז זיא יז זא ןענָאז עלַא

 .טרעלקעג ךיז ךיא

 ןירעטיילנאב ןיימ וצ טנאזעג ךיא בָאה רוואול םוצ גידנעהעג

 יד ןהעז וצ ךילריטַאנ זיא טכילפ עטשרע ןיימ , :סאּפש טימ

 טרעטסיינאב רימָאל ,ןעקוקאב רהיא ריִמָאל ,סאלימ ןופ ארענעוו
 ."רעטייוו ןהעג ןוא ןערעוו

 דנע םייב רעמיצ ןערעדנוזאב א ןיא ךיז טניפעג עוטַאטס יד

 ; ןיא יז ,רָאלפ ןעטשרעטנוא םעד ףיוא רָאדירָאק ןעננַאל ַא ןופ
 ןעניל דרע רעד ףיוא ןוא קירטש ענעדייז א טיפ טמַאצענמורא

 ןומעג יד ןעטייהעג רעמוור עניטווצרַאפ וד ויב טָאה ַארענעװ (*

 ןיא ןערעוו טלעטשעגרַאפ טגעלפ ֹוז .עביל ןיפ ןוא םיוכנחעש-ןעיורפ ןופ

 .ןייטש-למרומ ןופ טצינשעגסווא ,רוגופ-ןעיורפ רענחעש א ןופ עמרָאפ רעד
 ּווז ןופ עדעי ןוא ,עכלעזַא ןערוגיפ ענעדישרַאפ ןעבולבעגרעבוא ןענווז סע

 ,ןענופעג רהיא טָאה ןעמ ואוו ץַאלּפ םעד טיול ,ןעמַאנ ןערעדנוזעב ַא טגָארט

 (ָאלימ רעדָא) סָאליט ןופ ארענעװ וד .טנויה ךיז טנופעג יז ואוו רעדָא

 ,דרע רעד רעטמנוא ,סָאלימ לעזנוא ןעשיבורג םעד ףיוא ןענופעג ןעמ טָאה

 ןערוגיפ ארענעוו עלַא ןופ עטסנהעש וד רַאֿפ ךיז טנעכער יז .1820 ןיא

 זַא ,טביולג ןעמ .טפיוהרעביא ןערוגיפ ענרענווטש-לעמרימ עלַא ןופ ןוא

 םעד רַאפ רהַאי טרעדנוה ריפ ויב רהעפעגנוא ןערָאװעג טכַאמעג זוא וז

 .סוטסורק ןופ טרובעג
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 -ַּפִא ךיז ןעבָאה עכלעוו ךעלקיטש ענרענייטש-לעמרימ רַאֹּפ א ייברעד
 -ייא (ןעמ טביולג ,סנעטסגונייוו ,יוזא) דוניפ רעד ןופ ןעכָארבענ

 .ררע רעד רעטנוא ןופ ןעבָארנעגסיױא רחיא טָאה ןעמ רעד

 ןוא טקוקאב רוניפ יד בָאה ךיא .,ןיירא ןיהַא ןענייז רימ -
 ןהעג ןיוש ןענעק ריס ;טקיצטנע ןיֹוש ןיב ךיא ,ונ, :טנאזעג
 אזא ָאד טכאמ ןעמ סָאװ ןופ ןהעזעג טינ בָאה ךיא ."רעטייוו

 .ןעזעוו

 ןעניפענ סע ואוו ,שזַאטע ןערעכעה א ףיוא ףױרַא ןענייז רימ
 ערעדנא יילרעלא ,ןעניורק ,ןעגנוריצ עטמהיראב ןופ תורצוא ךיז
 ,עגנאל יד ךרוד ןעננאגעגנ ןענייז רימ ; ןעטייהנעטלעז ערַאבטסָאק

 -טלעוו עטסערג יד ןופ רעדליב יד ןעננעה סע ואוו ,ןעלאז עננאל
 יזא .רעדנעל ןוא ןעטייצ יילרעלא ןופ רעלהַאמ עטמהיראב

 רימ זא ,טלהיפענ ךיא בָאה ,טנעוו יד ףיוא נידנעקוק ןוא נידנעהעג
 ,לָאמַא ךָאנ ןהעז סָאלימ ןופ ארענעוו רעד טליוו

 .ןעכאוו ענעצנאנ ןעננערבראפ ןעמ ףראד רוואול םעד ןיא

 עכלעזא ןעלאז ןוא ,ןעכאז עכילרעדנואוו טימ ?ופ זיא ?אז רעדעי
 רעדליב יד ?יװ ןעמ ביוא ןוא .רועיש א ןהָא ןאראפ ןענייז

 םינ קוק ןייא טימ ץבכעלעמעג א ןעמ ןעק ,ןעמהענאּב גיטכיר

 ,ן'רטּפ'ּפָא

 -קעװַא ךיז ךיא בָאה ןעלַאז-רעדליב עניזיר יד ןופ םענייא ןיא
 יד ןופ רענייא ףיוא ןעסעזעג זיא סָאװ ,ןַאמ א ןעבעל טצעזענ
 -לַאהעג טָאה רע .;ןעיירעלַאמ יד ןעגעקטנַא ןעהעטש :סָאװ ,סעפַאס
 ,טניײצעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא ,סיוש ן'ףיוא ךוב םענעפָא ןַא ןעט

 ןיא טינ טשרעוצ רע טָאה טקוקענ ,רעשילננע ןַא זיא ךוב רעד זַא

 -רעד ,םהיא ןענעקטנַא ןעגנַאהעג זיא סָאװ דליב םעד ףיוא רָאנ ,ךונ

 טינ זיא סע .ךוב םוצ ןענָארטעגרעבירַא ןעניוא .ענייז רע טָאה ךָאנ
 בָאה ךיא .ןַאמָאר ַא רָאנ ,רעדליב יד ןופ גָאלַאטַאק ןייק ןעוועג
 ךיז ןעבָאה ריס .ץכעלעמענ רעד ןענעוו ענארפ א טלעטשענ םהיא

 :טרעלקרע רימ טָאה רע ןוא טדערוצ

 - טָאה -- טינ ןיז ןייק טָאה ןהענקעװוַא ןוא ןָאט קוק ַא םתס,
 -םיֹוא ןיימ זיב קוק ןוא ץיז ךיא :ױזַא וט ךיא -- טנָאזענ רע
 :סעשזדיײיּפ עכילטע ךיא זעל ןאד ,דיס טרעו טייקמאזקרעמ
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 ףיוא .,רעטייו יוזא ןוא דליב ן'פיוא רעדיוו ךיא קוק ךָאנרעד
 "'רךוואול םעד ךיא רידוטש טרַא ןעזיד

 :טנעצקַא רענַאקירעמַא ןַא טימ טדערעג טָאה רע
 ךיא בָאה -- ?ןעמהענ ךייֵא סָאד טעװ ליפיוו ןוא ---

 | .טנערפעג םהיא
 ?ָאמ סעדעי ןוא ,לָאמ ןעטרעפ םעד ַאד ןיוש ןיב ךיא --

 :טרעפטנעעג רע טָאה -- ,געט עכילטע וצ ָאד ךיא גנערבראפ

 ןָאט טינ ךיױא ןעק ךיא סאווראפ ןעסָארדראפ טָאה רימ

 .רע יו

 א טכאמענ רימ ףיױא טָאה קודדנייַא ןערעדנא ץנַאנ ַא
 םענייא ןיא ןהעזרעד ךיא בָאה םהיא ,רענאקירעמא רעטייווצ
 ןעוו .סעזאוו עשיכירג עניטייצראפ ןעהעטש סע ואוו ןעלאז יד ןוּפ
 -ענסיוא טעמכ ןעוועגנ רע זיא ,לאז םענעי ךרוד ןעננאגנעג ןיב ךיא

 זיא רע .טנאה ןיא ?עכיב-ץיטָאנ א טימ ,דרע רעד ףיוא ןעניוצ

 ;קסנארש ןעסיורג א ןופ עצילַאּפ רעטסנירעדינ רעד ייב ןענעלעג
 ייב ןעבירשעג ןוא גָאלַאטַאק ןייז ןיא ןוא סעזַאװ יד ףיוא טקוקעג
 ןעמוקעגסױוא רימ ןענייז רוניפ ןוא ּפָאק ןייז .עלעכיב ןיא ךיז

 זיא סָאד ןא ,טנייצענסיורא ךיז טָאה ךָאנרעד .טנאקעב רהעז
 טימ ,יקנעי רעטכע ןא ,קרָאי ןינ ןופ רעטנַאקַאב .א דעניימ עקאט
 ןעטסישזדראשזד-ירנעה יד ןעשיווצ טנעגעגַאב ךיז בָאה ךיא ןעמעוו
 ןענעק לָאז רע ידכ ;עלעכיב ןייז ןיא ןעציטָאנ טכאמעג טָאה רע
 רע .ןהעזעג טָאה רע סָאװ ןעלהעצרעד אקירעמא ןיא רעהכָאנ
 סעזאוו יד טָאה רע .שינעלייא ןיא טכאמעג סָאד רעבָא טָאה

 סאוו ןעבירשראפ רָאנ טָאה רע .ןענעװו אצוי ןופ רָאנ טקוקאב
 .ץַאלּפ ןעכלעוו ןּופ ןוא טרעדנוהרהָאי ןעכלעוו ןופ ,עזַאװ ַא רַאּפ

 רעדליב ענינייא ןופ ךיא ןיב ,רימ טפערטעבנַא סָאװ
 טָאה רעטייוו .ענינייא ןופ רָאנ רעבָא ,ןעוועג טקיצטנע ךילקריוג
 רעדליב עסאמ עצנאג יד קורדנייא ןעקרַאטש א טכאמעג רימ ףיוא
 רעדָא רעדעי זַא ,טקַאפ רעד .םענייאניא עלַא -- סעזַאװ ןוא
 עזיד זַא ןוא ,קרעווטסנוק ַא רַאפ ךיז טנעכער ייז ןופ עדעי
 ןוא ןעלַאז עזיד ןיא ןעמונעגנעמַאזוצ ןענייז תורצוא עטלַא עלַא
 -רהע טימ טְליפעגנָא ןוא טשאררעביא ךימ טָאה ,ןערָאדירַאק
 םענעטלעז ַא טַאהעג ךילקריוו ןעבָאה סעזַאװ יד ןופ .עליפ .טכרופ
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 ,טרעדנואווַאב ייז בָאה ןוא ןעצַאשּפָא טנעקעג סָאד בָאה ךיא .ןח
 זַא ,קנַאדעג רעד ןעוװעג ריס ייב רעבָא ןיא רקיע רעד

 ייוװצ יו רעכעה ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז סעזַאװ עלַא עזיד

 עניטייצרַאפ ענעי ןופ ןערָאװעג טכַאמעג ;קירוצ רהֶאי טנעזיוט

 יד .ןעזעלעג ןוא טנרעלעג בָאה ךיא עכלעוו ןענעוו ,ןעכירנ

 . עגידעבעל ַא ןערָאװעג גנולצולּפ ייז ךרוד זיא דנַאלנעכירג עטלַא

 | .רימ ייב הנידמ
 טונ טייצ ןייק רעבָא .ןעגנילשנייא ץְלַא טלָאװעג בָאה ךיא

 ערעדנַא יד טימ סעזַאװ יד טימ רעדליב יד ןעטכַארטַאב וצ
 .טאהעג טינ ךיא בָאה ןעכַאז-טסנוק

 ןופ ,סנעבור ןופ רעדליב יד טקוקַאב ?עיצעּפס בָאה ךיא

 -ַאב ערעדנַא ןֹופ ןוא זעקסַאלעװ ןופ ,קייד-ןעוו ןופ ,טדנַארבמער
 רוואול רעד סָאװ ,?עַאפַאר ןופ רעדליב עכילטע יד .ןעטייהטמהיר

 ךיז בָאה ךיא .חוס םעד טלעמוטוצ רימ ןעבָאה ,טנָאמרַאפ

 וצ לעּפתנ סָאװ ןופ ָאטינ ,ךיז טכַאד ,ןיא סע :טרעלקעג

 ,רעלהַאמ ןעטסערנ םעד רַאפ םהיא טלַאה טלעוו יד רעבָא ,ןערעוו

 ,ָאזְלַא .טינ העטשרַאפ ךיא רָאנ ,רַאברעדנואוו אמתסמ סָאד זיא
 ןיב ךיא .טלעװו רעד ןופ טרָאװ םעד ןעמונעגנָא ךיא בָאה
 ,טרעטסײנַאב ןענייז עלַא זַא ,טקַאפ םעד ןופ ןערָאװעג טרעטסיײיגַאב

 .ןעסיוו וצ ןוא ןהעטשרַאפ וצ טשרוד טימ טנערבעג בָאה ךיא
 טכַאמעג ךילקריוו רימ ףיוא ןעבָאה רעדליב עגינייא רעבָא

 .קורדנייא ןעפיט ַא

 ןופ ארענעוו יד טכוזַאב רעדיוו ךיא בָאה ,קירוצ גידנעהעג

 עכילטעג רהיא טלהיפרעד ךיא בָאה לָאמ ןעזיד ןוא ,סָאלימ

 -עבַאהרע ןַא טימ ןעננורדענכרוד זיא רוניפ עכיוה יד .טייקנהעש

 עדנערעבױצַאב ַא טקירדענסיוא זיא ענימ רהיא ןיא ;ץלָאטש םענ

 .טייקגיתור עגילייה ַא ; טייקדמערפ ןוא טייקטרעטייוורעד

 ןיא ןעפָאלעג רעדיוו ךיא ןיב הירפ רעד ןיא ןענרָאמ ףיוא

 ,רעדליב יד ןהעז ֹוצ טייצ ןייק טָאהעג טינ בָאה ךיא רוואול
 רעטעּפש געט רָאּפ ַא .טכוזַאב ךיא בָאה ַארענעוו יד רעבָא

 ,ךיא בָאה לָאמ ןעזיד ןוא ,ןעוװועג רעדיו ןעטרָאד ךיא ןיב

 ,ןעעטַאטס ערעדנַא יד ןופ עליפ טקוקַאב ,ארענעוו רעד רעסיוא
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 שוַאטע ןעטשרעביוא םעד ףיוא טייצ ךפ ַא טכַארברַאפ בָאה ןוא

 ,רוואול םעד ןופ

 םעד ףיוא ,ינילק םואעזמ םעד טכוזַאב ךיוא בָאה ךיא

 עווַאקישט ענעדישרַאפ ןהעזעג בָאה ךיא ואוו ,לעשימ ןעס רַאװלוב
 ,רעטלַא-לעטימ ןיא ןעבעל םעד ןופ ןעכַאז

 בָאה ןוא ,רבק ס'ןָאעלָאּפַאנ ןהעז ןעגנַאנעג ךיא ןיב ךיוא

 תונברק יד ןעניל סע ואוו ,םלוע-תיב םעד --- זעשַאל רעּפ טכוזַאב

 ,1871 ןופ ענומָאק רעד ןופ

 ךיז ךיא נעלפ ,עטְלַא רעדָא עיינ ,עטנַאקַאב עניימ טימ

 ןעס רַאװלוב םעד ףיוא ,עפַאק םענעי רעדָא םעד ןיא ןעפערט
 טניפעג רעכלעוו ,ייברעד רעווקס םעניילק ַא ףיוא רעדָא ,לעשימ
 עד סַאלּפ טסייה ןוא (ןָאבראס) טעטיסרעווינוא םעד ןעבעל ךיז
 ןעשינײטַאל םעד ןופ טקנוּפ-?עטימ רעד זיא סָאד .,ןָאברָאס ַאל

 יד םורַא ןעכערּפשעג עכיליירפ רעדָא עכילטימעג יד ,לַאטרַאװק

 ,םורַא ןעבעל רעצנַאג רעד ןוא ,ןערַאוטָארט יד ףיוא ךעלשיט
 ךיא ןיב ןעכלעזַא עפַאק ןייא ןיא .ךיז וצ ןעניוצעג ךימ ןעבָאה
 ןענייז עכלעוו ,רעדנעלסיוא עּפורג ַא טימ ןערָאװעג טנַאקַאב
 ךיא ןעכלעוו וצ ,סערגנָאק ןעבלעז םעד וצ ןעטַאנעלעד ןעוועג
 .ןעינעמור ןופ ןעװעג ןענייז ייז ןופ רֶאֹּפ ַא .ןערהַאפעג ןיב
 ןוא ,זירַאּפ ןיא טרידוטש ייז ןעבָאה רעהירפ רהֶאי עכילטע טימ
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רערהיפ ןעוװעג ייז ןענייז טציא
 ,אדשזעדַאנ ןעוועג ןיא ייז ןופ רענייא .ןעינעמור ןיא גנונעווַאב
 -נעזרעּפ עטנַאקַאב טוג יד ןופ רענייא ןעוועג לָאמַא זיא רעכלעוו
 ,ןעינעמור ןיא ןעטייקכיל

 טימ ןערָאװעגנ טנַאקַאב ךיוא ךיא ןיב סעּפַאק עזיד ןיא
 טריציטקַארּפ ןעבָאה עכלעוו ,םיריוטקָאד ,ןעדיא עשיסור ייווצ
 רָאטקָאד-טדָאטש א ,ייז ןופ רענייא .דנאלסורידיז ןיא ןיצידעמ
 ןעקוקַאב ןערהָאפעג ןעטַאנָאמ רעמוז יד ףיוא זיא ,םייהרעד ןיא
 ןוא רענעיו ,רענילרעב רעד ןופ ןעגנולײטּפא סטייהדנוזעג יד
 ןיא ןעוועג ,ָאזלַא ,רע זיא טציא .ןעננוריגער-טדָאטש רעזירַאּפ
 ןעדנעהילג ַא טימ שנעמ רעגידוועדער ַא ןעוועג זיא רע .זירַאּפ
 ץכָאנ טשרוד טימ טנערבעג טסָארּפ טָאה רע .טנעמַארעּפמעט
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 טימ טצירּפשעג טָאה דייר עגיטסול ענייז ןופ ןוא ,ןעבעל רעזירַאּפ

 .ןעגנוקרעמַאב עטנַאסערעטניא

 ,טפאשנעסיוו ןופ טסייג רעד ,לַאטרַאוװק ןעזיד ןופ טסיינ רעד

 עמַאס יד .םוטעמוא טלהיפעג ָאד ךיז טָאה עביל ןוא טסנוס

 ןעוו ,לָאמנייא ןירָאּפ ןיא סע זַא ,ןעירשעג ָאד טָאה טפול

 ייב ןעסעזעג ןענייז רָאטקָאד רעלופטנעמארעּפמעט רעד ןוא ךיא
 ןענגיאייברעד א ייב ןיא ,רעווקס ןָאברָאס םעד ףיוא ל?לעשיט ַא

 -יוצנַארפ ענני עינאּפמָאק ַא :ענעצס ַאזַא ןעמוקענרָאפ ?עשיט

 עצרַאװש טּפוזעג ןוא טסעומשענ ךיליירפ טָאה ןעטנעדוטס עשיז

 עטערַאק רענעפָא ןַא ןיא יו ןהעזרעד ייז ןעבָאה דלַאב .עפַאק

 ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז ;יורּפ עננוי ענהעש ַא ייברַאפ טרהָאפ

 םעד ןעסייהעג יז טָאה ךיילנג .שירעפיטש ןעגניז וצ רהיא וצ

 ןערהָאפעגוצ זיא יז .ייז וצ דרעפ םעד ןעווערעקרַאפ רעשטוק

 ,לעשיט רעייז ןופ ןעטימ ן'פיוא טקנוּפ ןעגנורּפשענּפָארַא ןוא

 ַא ,רעדליּפעג רעניטסול ַא ,יירשעג הַאררוה א ןערָאװעג זיא סע |

 ךיז טָאה ךילדנע .יירעפיטש ענידנעטשנַא רענינעוו-רעדָא-רהעמ

 סעּפע טגנַאלרעד רהיא טָאה ןעפ ןוא טצעזעג ךיוא יודפ יד

 .ןעקנירט וצ

 טייל עננוי עזיד ןענעק ןעילוה יו רהעמ זַא ,טינ טניימ ---

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,רָאטקָאד רעד טנָאזעג רימ וצ טָאה -- ,טינ

 ,ייז ןעפיטש ,ןעפיטש ייז ןעוו --- ,זירַאּפ טימ טנַאקַאב טונ

 עדנעטײברַא-רעװװש ,עניסיילפ עכלעזא ןענייז ,ןענרעל ייז ןעוו ןוא

 ,זנואא טימ קילנמתא רעד .ָאטינ טלעו רעד ףיוא ןעטנעדוטס

 טנעדוטס ַא רערעזנוא ניטייזנייא ןענייז רימ סָאו ,זיא ,ןעסור

 עצינַאיּפ רעכילרעהפיואנוא ןַא רעדָא זעירעס וצ רעדעווטנע זיא

 .יַאטלוה ןוא

1. 

 .םוועירָאגירג יד --- .םייהַא ביירש ךיא

 ךיז ךיא בָאה ,זירַאּפ ןיא גידנעייז זַא ,טגָאזענ בָאה ךיא

 ךיז טָאה סע .טדָאטשיסטרובעג ןיימ וצ רעטנהענ טלהיפרעד

 םייהרעד ןיא זיא ,ןירענליוו יד ,ןָאדרָאג ַאוועי זַא ,טגיײצענסױרַא
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 רעטכָאט ערעטלע יד ,ַאקעוװער ,עניזוק ןיימ ןופ עט'רבח ַא ןעוועג

 םערכאנ זַא ,טלהעצרעד רימ טָאה יז .ענייפ עמהומ ןיימ ןופ

 יז טָאה ,ַאנליו ןיא ןערידוטש טנידנעעג טָאה ַאקעווער יו

 ןיא יז ואוו ,ץייוש ,שווענעשז ןיא רהָאי עכילטע טכַארברַאפ

 .סעיינ ַא ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ .טעטיסרעווינוא ןיא ןעוועג

 טינ רהָאי עכילטע בָאה ךיא זַא ,ןעמוקענגסיוא ױזַא ןיא סע

 .ןעמוקַאב טינ ףעירב ןייק ןעטרָאד ןופ ןוא םייהַא ןעבירשענ

 ןופ ןעדישרַאפ ױזַא ןעוועג ןיא ַאקירעמַא ןיא ןעבע? ןיימ
 עניימ ןענעוװ ייז ןעביירש זַא ,ןערעטלע עניימ ןופ ןעבעל םעד

 ןעמ טביירש ךילנהעוועג .טנעקעג טינ ךיא בָאה ןעננורהַאפרע

 ץוח א .ןָאט וצ רעווש סָאד זיא רימ ןוא ,ןענעוו אצוי ןופ רָאנ

 ןייק עניימ יו ןעטייקניטעט עכלעזַא ןעגעוו ןַאד ןעמ טָאה ,םעד

 עסיוועג ַא ןעוועג ןיא .טנעקעג טינ ןעפָא ןעביירש דנַאלסור

 ךיא .ןעביירש וצ טָאהעג טינ קשח ןייק בָאה ךיא ןעוו ,טייצ

 עכילטע קעוװַא ןענייז ױזַא .ךָאו וצ ךָאװ ןופ טגײלעגּפָא בָאה
 םיצורת ןעניפעג טפרַאדַאב ןיוש ךיא בָאה ןַאד ןוא .טַאנָאמ

 רעדיו ךיא נעלפ .ןעניושעג גנַאל ױזַא בָאה ךיא סָאװרַאפ

 טהענ סע טייצ רהעמ סָאװ ןוא .רעדיוו ןוא רעדיוו ,ןעניײלּפָא

 ןיא רערעווש ץֹלַא ןוא ,ןערעלקרע וצ זיא רערעווש ץלַא ,קעוװַא

 | .ןעביירש וצ .ןעביוהוצנָא

 ךיא .ןעדנובעגוצ קרַאטש ןעוועג ןערעטלע עניימ וצ ןיב ךיא

 יו טכארטאב ךיז בָאה ךיא .ייז ךָאנ טקנעבעג רעמיא בָאה

 וצ ךיז טאהענ טינ טומ ןייק רעבָא בָאה ךיא .רעכערברַאפ ַא

 .ייז וצ ףעירב ַא ןעביירש ןעמענ

 ןעמ זיב ,רהָאי א וצ רהֶאי א ךיז טביילק טרַא ןעזיד ףיוא

 ,עסיביסנעסיווענ ןופ טסַאל םעד ןענָארט וצ טניואווענוצ טרעוו

 אזא טהענַאב ןעמ זא ,ךיז ןענָאמרעד וצ םהענעננַא טינ זיא סע

 .םעד ןעגעוו ןעטכַארט וצ טינ ךיז ןעמ טערַאטס ,ןעכערברַאפ

 -עמַא יד ןּוא ןעדיא עשיסור יד ןעשיווצ ןעגנודניברַאפ יד

 ,טנייה יװ טלעקיװטנע ױזַא ןעוועג טינ ןַאד ןענייז עשינַאקיר

 .רימ ןופ טינ ןערעה ןערעטלע עניימ זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא

 ,ףיוא טסקַאװ ?ידעדורב ןיימ יוװ ןעלעטשרָאפ ךיז נעלפ ךיא

 -- רהיא ייב דיחיךב ַא זיא רע זַא ,טניימ רעטופ ןיימ ןוא
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 ןעלהיפ ךיא געלפ ןעטונימ עכלעזַא ןיא ,ןעברָאטשענ ןיב ךיא זַא
 ךיז נעלפ ךיא  ,גנונידלושַאב-טסבלעז ןופ ןעצרעמש עטספיט יד
 געלפ ןעגרָאס ןוא ;םייהַא ןעביירש וצ ןענרָאמ ,רדנ ַא ןעבעג
 | .(* ןעביירש טינ ךָאד ךיא

 ךיא ןוא ,עציטש ןיימ ןיא טניטיונענ ךיז ןעטלָאװ ייז ןעוו
 -םיוא .,שרעדנא ןעווענ טלָאװ ,ןעבעג טנעקעג עציטש ייז טלָאװ
 ןופ ,ביילםייח ,רעטעפ רעכייר ןיימ רעבָא ייז טָאה ןעטלַאהעג
 ,לומ ןיא טנַאה ןופ טבעלעג בָאה ןיילַא ךיא ןוא ,נרובסרעטעּפ

 טָאה עניזוק ןיימ זַא טינ וליפַא סייוו ךיא זַא ,טקַאפ רעד

 רימ ףיוא טָאה ,ץייוש רעד ןיא טכארברַאפ רהחָאי עכילטע

 ,ןעזיוואב רימ טָאה סע ,קורדנייַא ןעכילביירשַאבנוא ןַא טכַאמעג
 טדמערפענּפָא ןיב ךיא םייוו יוװ ,רענייטש ןעדנעשַאררעביא ןַא ףיוא

 זיא ָאד ןוא .ןערָאװעג טניטשרע ןיב ךיא .םייח רעד ןופ

 ןוא טנעהַאנ ױזַא -- ייז וצ טנעהָאנ ױזַא ןיב ךיא !זירַאּפ

 ! דמערפ ױזַא

 "ענמיוא ןוא טצעזענקעװַא ךיז ךיא בָאה נָאט ןעבלעז םעד
 ןיימ .ן'עמהומ ןיימ וצ ןוא ןערעטלע עניימ וצ ףעירב א ןעבירש
 יד -- רענייר א ןעוװעגנ ןיא ןעביירש ןיא סערעטניא טּפיױה
 רעד וצ ,רעדורב ןיימ וצ ,ןערעטלע עניימ וצ עביל עטספיט
 שש

 טלהעצרעד רימ על'הוח עניזוק ערעגנוא ןוומ טָאה רעטעּפש *

 "עג ןוא טַארויהרַאפ ןעוועג ןיוש זיא יז ןעוו :עדנעגלָאּפ סָאד

 "ווַאב אנליוו ןוא ןעמוק רהָאו ַא לָאמ ןווא יז טגעלפ ,אגור ןיא טניואוו

 םגעלפ ןעכלעזַא טיויוו ןעדעי ןופ ףיולרַאפ ןיא ןוא .ןערעמלע ערחיא ןעכ

 ןיומ) "הרש עמהומ, רעד ייב ןעגיטכענ סנעטסגונעוו טכַאנ ןויא יז

 לעקעפ ַא ןעמהענסיורַא ןַאד רעטומ ןיימ טגעלפ לָאמ סעדעו ןוא .(רעטומ

 ןעניוז סָאד .רהוא רַאפ ןעזעל ןוא ןעלקיוװרעדנַאנַאפ ,דָאמַאק ןופ ףירב

 ןוא שזילעוו ןופ --- רימ ןופ ןעמוקַאב לָאמַא טָאה וז סָאװ ,ףירב יד ןעוועג
 טבעל רע יצ טסייוו רעוו, :ןעגָאז וז טגעלפ גודנעזעל .אקירעמַא ןופ

 ."ָאמינ טלעוו רעד ףיוא ןיוש ךעלעדנייב ענויז ןליפַא ןענווז רשפא .רָאג

 -ַאריא רעכולצרעמש ַא טומ .ןערעה וצ ךילקערש ןעוועג סָאד זוא רימ

 ןיימ ןיא טפיטרַאפ יוזַא ןעוועג ןיב ךיא זַא ,טרהעלקעג ךיז ךוא בָאה עונ

 ַא יו טלעדנַאהעג בָאה ךיא זַא ,טייהשנעמ רעצנַאג רעד וצ עיטַאּפמוס
 .רעטומ רענעגיוא ןיומ וצ רעדרעמ
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 ךיא בָאה ץרַאה ןייס .,רעדניק ערעייז וצ ,רעטעפ םוצ ,ןעמהומ

 ןיא ןעטלַאהענ ןיוש בָאה ךיא זַא רעבָא .ייז רַאפ ןעסָאנענסיױא

 ראפ ןעמהירַאב וצ ךיז ןעוועג םהענעגנַא רימ ןזיא ,ייז וצ ןעדער

 ךיא .עזייר עסיורג ַא ךַאמ ךיא זַא ,זירַאּפ ןיא ןיב ךיא זַא ,ייז

 זַא ,טרעלקרע ןוא סערדַא רענָאדנַאל ןיימ טקישענ ייז בָאה

 ןעכָאװ רָאּפ ַא ןיא זַא ןוא ,?עסירב ןייק ךיא רהָאפ זירַאּפ ןופ

 .ןָאדנָאל ןיא קירוצ ןייז ךיא לע םורָא

 -ענ לָאמ ןעזיד בָאה ךיא סָאװ ,ןעטפַאשטנַאקַאב יד ןעשיווצ

 .וועירָאנירג ןעמָאנ ן'טימ קלָאפ-רָאּפ ַא ןעוועג זיא ,זירַאּפ ןיא טכַאמ

 ןעמונעג לייטנא טָאה רע .סור ַא ,טסירק ַא ןעוועג זיא ןַאמ רעד
 -ַאזוצ ןעטירד םעד רעדנַאסקעלַא ןעטיוט וצ עיצַאריּפסנָאק רעד ןיא

 ןיא ָאד .ןעפָאלטנַא ךיוא ןיא רע ןוא ן'יקסווָאטאנג טימ ןעמ

 רעשידיא רעטעדליבענ רענהעש ַא טימ טארייהעג רע טָאה זירַאּפ

 ,טנײצענסױרַא ךיז טָאה סע .שטשראב ַאינַאט ןעמָאנ ן'טימ לעדיימ

 םעד ןופ םָאנָאקע םעד ,ן'יקצָארט ןופ רעטכָאט-ףיטש ַא זיא יז זַא

 יו ,םעדכָאנ ןעברָאטשעג זיא יורפ ס'יקצַארט) טוטיטסניא רענליוו

 הנותח ןַאד טָאה רע ןוא םייה רעד ןופ ןערהָאפעגקעװַא ןיב ךיא

 סָאד ,הנמלא ןַא ןעוועג זיא עכלעוו ,רעטומ ס'ַאינאט טימ טָאהעג

 ןאוו זַא ,טכודעג ךיז טָאה ריס .סעיינ ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא ץלַא

 ,ןעננורעדנע עסיורג ןופ סנעכייצ ךיא ןעגעגַאב ,רהעק ַא ךיז בינ ךיא

 ןיימ ןיפ רהֶאי ןהעצ יד ןיא אנליוו ןיא ןעמוקענרָאפ ןענייז סָאװ

 -נוא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא ןעבָאה ןעכַאז עכלעזַא .,טייהנעזעוװּפָא

 ךַאז ןייק ,ךיז טכַאד ,אנליוו ןיא טָאה רעהירפ .קורדנייא ןערעיוהעג

 ץכַא טרעוו ,טזיירענּפָא בָאה ךיא טניז ןוא ,טרעדנעעג םינ ךיז

 רעדנַא ןַא טימ ,טדָאטש רעדנַא ןַא רָאג טרעוו סע .ןעדנואוושרַאפ
 .(ןעבעל

 טימ זיא ַאוועירָאגירנ םַאדַאמ זַא ,טגײצעגסױרַא ךיז םָאה סע
 רענליוו םעד ןיא ןעננַאגעג ןעמַאזוצ קַארייב ַאקעווער עניזוק ןיימ
 רעקָארט ףיוא ךעלדיימ רַאפ עיזַאנמינ ַא) "טוטיטסניא יקסנעשז,
 .סעט'רבח עטנעהָאנ ןעוועג ןענייז ייז זַא ןוא ,(סָאג

 וצ .טסאנוצ לאס רַאֹּפ ַא ןעווענ סוועירָאנירנ יד ייב ןיב ךיא
 ענידווע'ןח רעבָא עכילקיד ַא ,רעטסעש ס'ַאינַאט ןעמוק טנעלפ ייז
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 -יסרעווינוא רעזירַאּפ םעד ןיא טרידוטשענג טָאה עכלעוו ,לעדיימ

 ,ן'ַאקעװער ןעגעוו ן'יקצָארט ןענעו טספעומשעגנ ןעבָאה רימ .טעט

 -ַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןענעוו ןוא ןימעגלַא ןיא אנליוו ןענעוו

 | .גנוגעוו

 ןייז ,ןעמָאנ רערענָאיצולָאװער ןייז ןעוועג זיא סָאד) וװעירָאנירג

 ,יורפ ןייז ןיא טבילרַאפ ןעוועג זיא (טינ ךיא קנעדעג ןעמָאנ ן'תמא
 ןעמ .ךעלעבייט רֶאֹּפ ַא יו טבעלעג ןעבָאה ייז .םהיא ןיא יז ןוא
 .קרַאטש רהעז דנַאלסור ךָאנ טקנעב רע זַא ,ןהעז טנעקעג רעבָא טָאה

 ןעמ .ארעּפָא רעד ןיא ןעדַאלעגנייא ייז ךיא בָאה לָאמ ןייא
 רימ ןעוו ."?עפייט רעד טרעבָאר , ס'רעברעיימ טליּפשעג טָאה

 ןהעזענסיוא רע טָאה ,ארעּפָא רעד ןופ קירוצ ןערהָאפעג ןענייז

 טָאה רשפא : טרהעלקענ ךיז בָאה ךיא יו קנעדענ ךיא .גידעמוא
 ,דנַאלסור ךָאנ טפַאשקנעב ןייז טציירוצ קיזומ יד



 | .לעטיּפַאק רעטפניפ

 .סערגנַאק רעלַאנַאיצאנרעטניא רעלעסירב רעד

1 

 ידנעלָאה ַא -- .שטיוָאנַאבור -- .לעפירב ןייק זירַאּפ ןופ
 רעּפ ןוא סענעצס -- .זיוהנעווינ אלעמאד -- .רערהעל רעשי

 .זיוה-סקלָאפ רעלעסירב רעד ייב ןעטייקכילנעז

 .םערגנָאק רעלעסירב םעד ןופ ךָאוו יד ןעמוקעג זיא ךילדנע

 ,רעהירפ נָאט ַא טימ ןערהָאפענּפָא זירַאּפ ןופ ןיב ךיא

 עצנַאג ַא ןעטײלנַאב ןעמוקענ רימ ןזיא לַאזקָאװ ן'פיוא
 סערגנָאק רעד ןיא ייז ייב .ןערענָאיצולַאװער עשיסור עּפורג
 ןייק ןעמ טָאה אפונ דנַאלפור ןופ .גנוריסַאּפ עסיורנ ַא ןעוועג
 ץעשיסור יד ןֹופ ןוא ,ןעקיש טנעקענ טינ ךילריטַאנ טָאגעלעד
 כָאה ,דנאלסיוא ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאנרָא
 לוטיט רעד .טקישענ טינ רעהעטשרָאפ ןייק ךיוא ןַאד ךָאנ ןעמ
 ַאיצָאס ןעלַאנָאיצַאנרעטניא ַא טימ גנודניברַאפ ןיא "טַאגעלעד,
 -וצ א טאהעג ןערעױא ערעייז ןיא טָאה סערגנָאק ןעשיטסיל
 טאנעלעד ַא ןעוועג ךיא ןיב ךָאנ וצרעד ןוא .גנַאלק ןעכילרעב
 םענעי ןיא ,ץרוק .אקירעמַא רעטייוו רעלופסינמייהעג רעד ןופ
 םעד ףיוא טראװעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא תעשב ,ןענרָאמהירפ
 ןענייז סָאװ ,ןערענָאיצולַאװער יד ייב ךיא ןיב ,גוצ רעלעסירב
 ןעמ עכלעוו ,טייקכילנעזרעּפ ַא ןעוועג ,ןעטײלגַאב ךימ ןעמוקעג
 .ןייז אנקמ ףרַאד

 ,פעסירב ןייק ןערהָאפעג רַאנָאז רימ טימ זיא ייז ןופ רענייא
 ןעוועג זיא סָאד .רעהעזוצ סלַא םתס רָאנ ,טאגעלעד סלַא טיג
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 ַא סלַא ןערָאװעג טנַאקַאב רעטעּפש זיא רעכלעוו ,שטיוװָאנַאבור

 ןערענָאיצולַאװער-ןעטסילַאיצַאס ײטרַאּפ רעד ןופ רוניפ עגיטכיוו

 עצרַאװש טימ ןוא רָאה עצרַאװש טימ ,רענהעש ַא ,רעכיוה ַא --

 רעצרַאװש רעניילק ַא טימ ןוא ,ןעניוא עטנענילעטניא ענהעש

 רעזיד ךרוד ןוא שנעמ רעמהענעגנַא ןַא ןעוועג זיא רע .ל?עדרעב

 .ןערָאװעג טעדניירּפַאב רימ ןענייז עזייר

 ןעבָאה ,ץענערג ןעשינלעב םוצ ןעמוקע:וצ ןענייז רימ ןעוו

 .ןעטַאנעלעד עשידנעלָאה ןעזייװַאב ןעמונעג ןָאגַאװ רעזנוא ןיא ךיז

 ,ןעטאגעלעד עשילגנע יד ןופ רענייא ןעסעזעג זיא רימ ןעבעל

 -עגוצ זנוא וצ ךיז טָאה .טסעומשעג םהיא טימ בָאה ךיא ןוא

 ןעטעבעג זנוא ןוא ,זלַאה ןערַאד ַא טימ רעדנעלָאה רעגנוי ַא ןעגיוב

 ַא טימ רָאנ ,שילגנע טוג טדערעג טָאה רע .רעליטש ןעדער

 : ,טנעצקַא ןעטבעלש

 ןופ טינ רהיא טסייוו ,דנַאל עיירפ ַא ןופ טמוק רהיא ---

 -- ,רעױא ןיא טעקשושעגניירא רימ רע טָאה --- ,רהַאפעג ןייק

 ןעמ טעװ ,דנַאלָאה ןיא קירוצ ןעמוס ןעלעוו רימ ןעוו ,רעבָא זנוא

 .גיטכיזרָאפ ןייז ןעזומ רימ .ןענלָאפרַאפ רשפא

 : טרעלקרע רעדיוו רימ רע טָאה ךָאנרעד

 רערהעל לוש ַא ןיב ךיא ; ןעטיה לעיצעּפס ךיז ףרַאד ךיא ---

 .ןערילרַאפ עלעטש ןיימ ןעק ךיא ןוא

 ,רעכיױה א ,שנעמ רערעטלע ןא ןעסעזעג זיא םהיא ןעבעל

 -יירגעג עגנַאל טימ ,ןהעזסיוא ן'פיוא רעטנַאסערעטניא ןַא רהעז

 רערהיפ רעד ןעוועג זיא סָאד .ןעגיוא עיורג ,עטוג טימ ,רָאה עטלעז

 -נעווינ אלעמאד ,דנַאלָאה ןיא גנונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ

 -עגרעביא ןַא יװ טנידַאב םהיא טָאה ןַאמ רערעגניא רעד .("זיוה

 .ן'יבר ןעטנילַאב ַא טנידַאב דימלת רענעבעג

 םייב .גָאטימ ךָאנ תבש ןעמוקעננָא רימ ןענייז לעסירב ןיא

 עניטרָאד יד ןופ עטימָאק א ןעמונעגפיוא זנוא טָאה לאזקָאװ

 ןיא .ףיוה ןעכילגינעק םעד ןיא תחלג ַא ןעװעג רע ןיא רעהירפ (+

 יד וצ ןעטסילַאיצַאס יד ןופ ןעגנאגעגרעביא רע זוא ןערהָאי ערעטעּפש

 .רערהיפ רעייז ןערָאװעג זוא ןוא ןעטסיכראנַא
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 -עלע ןא ןעווענ זיא עטימָאק רעד ןופ ןאמרעשט רעד .,ןעסָאנענ

 יד ןוא רע .(*עדלעװרעדנַאװ ןעמָאנ ן'טימ ןאמרעגנוי רעטנַאג
 -רעד ןעבָאה רימ עכלעוו ,עטימָאק רעד ןופ רעדילגטימ ענירעביא

 ןעבָאה ,ןעגָארטעג ןעבָאה ייז סָאװ סעשזדעב עטיור יד ךָאנ טנעק
 ,לעטָאה א ןיא טרהיפענקעווא זנוא

 ןעסַאנ עטסניטכיו ערהיא .טרָאטש עטלא ןא ןיא לעסירב

 יד ףיוא ךעלשיט יד טימ סעפאק יד ןוא ,ןהעש ןוא טיירב ןענייז

 לייט ערעיינ יד רעבָא זיא סָאד .זירַאּפ ןָא ןערעניארע סקָאװ-דייס

 עג ןוא לָאמש ןעסַאנ יד ןענייז רעטייוו ?עסיבַא ,טדָאטש רעד ןופ

 .טייקניטייצרַאפ טימ טקעמש סע .גרַאב-ףיורא ןעהענ ייז ןוא טהערד
 .ןעטנעמונָאמ עטלא ץנאג ענינייא ךיז ןעניפעג לעסירב ןיא

 ,רעווקס םעניילק ַא ףױא טהעטש (לָאהייטיס) זױהטַאר רעד

 ןעוו .רעטלַא-לעטימ ןופ סעדייבעג טיפ טמאצעגמורא זיא רעכלעוו

 רימ ךיז טָאה ,רעווקס זױהטַאר םעד ףיוא ןענופעג ךיז בָאה ךיא

 ןעטפלעווצ םעד ןיא ןעראוועג ןענַארטעגניירא ןיב ךיא זַא טכודעג

 -ראפנוא ןא טכאמ ץאלּפ רעד .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעציירד רעדָא

 .קורדנייא ןעכילסענ

 ,ןעמוקעג ןיוש ןענייז סָאװ ,ןעטאנעלעד יד ןעבָאה רעטעּפש

 רעד ,(זיה סקלָאפ) ?לּפעּפ עד ןָאזעמ, ןיא טלעמַאזראפ ךיז

 -ָאק רעד ןופ ןוא גנונעוואב רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ רעטנעצ

 ,לעסירב ןיא ננוגעוואב רעוויטַארעּפָא

 ַא ,ץַאלּפ רעניילק ַא ןעוועג זיא ??לּפעּפ עד ןָאזעמ , םעד רַאפ

 ךיא .ןעשיט ןוא קנעב רֶאַּפ ַא טימ ,ףיוה ַא יו סיורנ ,?רעווקס

 ןעמוקנָא ןעמונעג ןעבָאה דלַאב ,טצעזענרעדינא ןעטרָאד ךיז בָאה

 ןיא גנוגעוַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא .ןעטַאנעלעד עשטייד יד

 םילשורי ןופ יוװ יוזא .דנַאל עטסניטכיוו יד ןעוועג דנַאלשטייד

 רעצנַאג רעד רעביא ןעדיא יד ןעשיווצ ןעננאגעג הרות ס'תשמ זיא

 .ןַאמ רעיורג ַא ןיוש רע זוא ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו (*
 רעשיטסילַאוצַאס רעשיגלעב רעד ןופ רערהיפ-טּפיוה רעד גנַאל ןיוש זיא רע

 רעטסינימ רעשידנעלסיוא רעד רע זוא רהָאי רָאֹּפ עטצעל יד ןוא ,ויטרַאּפ

 .ןעוגלעב ןופ



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב = | | | 159

 טײרּפשרַאפ ןילרעב ןופ הרות עשיטסילַאיצַאפ יד זיא ױזַא ,טלעוו

 טָאה סָאװ סעיינ עדעי .רעדנעל ערעדנא עלא רעביא ןערָאװעג

 ןעוועגנ טכארטַאב זיא ,דנַאלשטייד ןופ גנוגעווַאב רעד ןיא טריסַאּפ/

 ,פעבעב טסוגוא .ןעטסילאיצַאס עלא ראפ סעיינ עניטכיוו ַא סלַא

 טינ ןעוװעג זנוא ייב ןענייז רעגניז ?ואּפ ןוא טכענקביל םלעחליוו

 ךיוא רָאנ ,ןעטַארקַאמעד-לאיצַאס עשטייד יד ןופ רערהיפ יד רָאנ

 .טלעוו רעד ןיא ןעטייקכילנעזרעּפ עטסניטכיוװו יד

 א ןערָאװעג זיא זיוה-סקלָאפ רעד ייב ?רעווקס םעד ףיוא

 .ןעמוק ןעטַאגעלעד עשטייד יד זא טריסנָאנַא טָאה ןעמ .,רעדורעג

 טימ רענעמ עטנוזעג ,עכיוה :ןעזיוַאב ךיז ייז ןעבָאה דלַאב

 טימ סטעה עכייוו עצרַאװש עסיורג ןיא עֶלַא ,סעציילּפ עטיירב

 -ַארקָאמעד-לאיצַאס, :ןעפור סָאד ןענעלפ רימ) ןעמַאר עטיירב
 ,קרָאי וינ ןיא ןהעזעג ךיא בָאה ן'טכענקבעיל .("סטעה עשיט

 זיא ןעמאזוצ םהיא טימ .טנעקרעד ךיילג ָאד םהיא ךיא בָאה

 ןעמונענ ריס ייב טָאה ץראה יד .רענניז ןוא ?עבעב ןעמוקעג

 -ענוצ ךיז ,ןעמיטש ערעייז וצ טרעהענוצ ךיז בָאה ךיא .,ןעּפַאלק

 ַא ךיז טלהיפ יוזא ,רעדיילק ערעייז וצ ,רעטכיזעג ערעייז וצ טקוק

 ץיבר םעד ןהעז ֹוצ היכז יד ךילדנע טָאה רע ןעוו ,דיסח רעסייה

 .טרעטסיינאב ננאל-ןערהָאי זיא רע ןעכלעוו דאפ

 .להָאצ רעשביה ַא ןיא ןעוװעג ןענייז ןעטנאלעד עשטייד

 .רעדנעל ערעדנא ןופ ןעטאנעלעד ןעזיוואב ךיז ןעבָאה ךָאנרעד

 ךיוא ןענייז ןעטאנעלעד .טקַאּפעג ןערָאװעג זיא ל?רעווקס רעד
 רעדָא ,אפונ "לּפעּפ עד ןָאזעמ , םעד םורַא ןענַאטשעג רערָא ןעסעזעג

 | .ייברעד סָאנ רעד ףיוא

 סע ןוא ,גראביּפָארַא ןעגנאגענ סאג יד זיא ןעטרָאד ןופ

 ןעװעג זיא דנעגעג לעקיטש רעזיד זא ,יוזא ןעמוקעגסיוא זיא

 זיא ,רעטרעדנוזעגּפָא רעד ,חטש רעצנַאנ רעד ,טרעדנוזענּפָא

 יו טעשזוחהעג טָאה סע .ןעטאנעלעד טימ ןעמונראפ ןעוועג טציא
 ענעדישראפ ךיז םורא טרעהענ בָאה ךיא .,קָאטש-ןהיב א ןיא

 -ַאטיא ףיוא ןערעדנַא םוצ ןעירשעגסיוא טָאה רענייא .תונושל
 טָאה ריס .שירָאגנוא ףיוא ,שיכירג ףיוא ,שינעמור ףיוא ,שינעיל
 ןערעיוא יד טימ רעה ,ןענווא יד טימ העז ךיא זא ,טכאדעג ךיז

 רעצנאג רעד ןופ רעטייברא יד יו םישוח עניימ עלא טימ ?היפ ןוא
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 םיוקמ ןיא ףורפיוא סע'סקרַאמ לראק .טנינייארַאפ ןענייז טלעוו

 יד טָאה רוטַאנ רערַאבקורדנייא רעסייה ןיימ ףיוא ; ןערָאװעג

 .גנוקריוו עדנערעדורפיוא ןא טאהעג ענעצס

 ןץינעדנַאּפסערָאק רעד ןופ תורוש עגינייא ןעגנערב ָאד ?עוװ ךיא

 רעטייברא, רעד וצ טקישענקעװא טנעוַא םענעי בָאה ךיא סָאװ

 יז בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,גנופיטש יד ּפָא ןעלניּפש ייז ."גנוטייצ

 ןופ 26 רעמונ ןיא טקורדענּפא זיא ץנעדנָאּפסערָאק יד ,ןעבירשענ

 -ירב רעד, :טפירשרעביא םעד רעטנוא ,גנאנרהָאי ןעטייווצ םעד

 ,סערגנָאק רעטייברא רעלאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסילאיצַאס רעלעס

 ."ןאהאק .בא עסָאנעג ,טאנעלעד רעזנוא ןופ ףירב רעטשרע

 ,טסוניוא ןעט19 ,טנעוװַא תבש ,?עסירב, -- םוטַאד םעד ךָאנ

 : תורוש עדנענלָאפ יד ןעהעג -- 1

 ןהָאפ עטיור יד !טהילב ןוא טבעל לאנָאיצַאנרעטניא רעד,

 ןומ רעטייברא עטנינייאראפ יד רעביא טרעטאלפ םזילַאיצַאפ ןופ

 רעדעפ ןייק ,ןעדיירסיוא טינ ןעק ליומ ןייק ! טלעוו רעצנאג רעד

 טציא טלעטש סע ןעכלעוו ,רליב-רעביוצ םעד ןעלהָאטסיױא טינ ןעק

 רעלעסירב יד ןופ זיוה-סקלָאֿפ יד ,"לּפעּפ עד ןָאזעמ , רעד רָאפ

 סערגנָאק רעטייברא רעלאנָאיצַאנרעטניא רעד ואוו ,ןעטסילַאיצַאס

 .ןעגנוציז ייווצ עטשרע ענייז טלַאה

 ,םזאיזוטנע ןעכילטעג א טימ ןעגנורדעגכרוד זיא טפול יד,
 םוצ טשרוד ןוא טומ ןופ ,טייקכילרעדירב ןופ ?היפענ א טימ

 .ףמאק-סטייהיירפ

 ןערעוו סָאװ ,ןעכארּפש עלַא ןיא רעדורעג ןוא יירעשזוה יד,

 ןיא ףיונוצ ךיז טשימ ,טלעוו רעטריזיליוויצ רעד ןיא טדערעג רָאנ

 א טימ ץראה יד ןָא טדניצ רעכלעוו ,גנאלק ןעטרעטסיינאב א

 רענילייה רעד וצ וורעג ןעדעי טביירט ,רעייפ-סנָאיצולָאװער

 ,ניז ןעכיג םעד ןענעו רשבמ לוק א יװ ּפָא טכליה ןוא המחלמ
 .גנואיירפאב ס'רעטייברא םעד ןופ טייצ ןדע ןנ רעד ןעגעוו

 עביל ;!"ננוטייצ רעטייברא, רעזנוא ןופ רעזעל עביל,

 ןעדנוטש ערעװוש עננַאל יד ןיא ביוא !רעטייברא עכילקילגנוא

 ,סנאדענ רעלעקנוד ַא ןיירַא ךייֵא טלַאפ דנעלע ןוא שינרעטַאמ ןופ

 םזילאיצַאס ןפיוא ןעננונפָאה ערעייַא ןענייז רשפא ,טסייוו רעוו זַא

 טרעטשראפ לָאמַא טרעוו טסיירט רעייא ביוא---םולח רעטסוּפ ַא
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 םעד ןצ ןעקנאדעג ערעייא רעביא טגָארט ,תונויער עכלעזא ןופ

 ערעייא ןעלעװ ןאד סערגנָאק רעטייברא ןעלאנָאיצאנרעטניא

 ערעייא וצ טעװ טפנוקוצ עגיטכיל יד .,ןערעוו טייזוצ ןעלפייווצ

 ,המשנ ןיימ יווװ יוזא ,המשנ רעייא ןוא .ןערעוו רעטנהענ ןעניוא

 -אזוצ רָאנ ,ןערהעקוצרעביא גרעב ,ןָאט וצ סעּפע ןעסייר ךיז טעוו

 וצ ןעמַאזוצ ייז טימ ןוא ןייז וצ םירבח עװַארב עזיד טימ ןעמ

 .ןעמוק ֹוצ גנוזיילסיוא עטעטראוורע רעזנוא
 ןעקירדסיוא ןעפורּפ וצ ןוא ץראה יד ןעבעגוצכָאנ גונעג רָאנ,

 ךיא ,ןעדיירוצסיוא דנַאטש ןיא טינ זיא רעדעפ עכַאװש ןיימ סָאװ

 ערהע יד רימ ןעבָאה סָאװ ,ןעסָאנעג יד זא ,ןעגָאז רָאנ ?יוו

 ןעשלעמיה םעד ראפ ךיא קנאד ייז ,ןעטערטראפ וצ ייז ןעבעגעג

 ירַאפ סערננָאק רעד סָאװ ןעטונימ ןדע-ךנ יד ראפ ,ןעגינעגראפ

 .רימ טפאש
 ןופ טַאנעלעד סלַא ןעמ טָאה ןעלייצ עזיד ןופ רעביירש םעד,

 "ייברא עשידיא ןופ רעהעטשרָאּפ סלא ךילכעזטּפיױה ןוא אקירעמא

 ",טייקכילביל ערעדנוזאב טימ ןעמונענפיוא רעט

 ייז ןופ ריפ .ןעטאנעלעד סקעז ןעוועג ןענייז אקירעמא ןופ

 ןוא ,ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילאיצַאס רעזנוא ןופ ןעוועג ןענייז

 רעטעניסניס ,ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילַאיצָאס , רעד ןופ ייווצ

 ןופ גנוטלאּפש רעד ןיא טלײטענּפא ךיז טָאה עכלעוו ,"גנוטכיר |

 ערעזנוא .(2 דנַאב ,8 גנולײטּפָא ,15 לעטיּפאק העז) 9

 רעגנוי ַא ,ייווקעמ ,לעינעס ןעיסול :ןעװעג ןענייז ןעטַאנעלעד

 -יוצנַארפ םעד ,ןלעינעס טימס .ךיא ןוא טסעװו רעד ןופ שטייד

 סנעמקריִאװ , םעד טריטקאדער טָאה רעכלעוו ,טסילאיצַאס ןעשיז

 ןעועג זיא ייוקעמס ;טנַאקַאב ןיוש רעזעל רעד זיא ,"טיעקָאוװדע

 "עג גינייוו רע טָאה םזילאיצַאס ןופ .רענאקירעמא-שירייא ןַא

 רעזנוא ןופ ךילנטימ ןייק ןעועג טינ ראגָאז זיא ןוא טסואוו

 רעשטייד ַא ןופ רערהיפ רעד ןעוועג רעבָא זיא רע .ייטראּפ

 -סילַאיצַאס ןופ ןענַאטשַאב סיואכרוד טעמכ זיא עכלעוו ,ןָאינוי

 ןוא ןַאמ ןעכילרהע ןַא סלַא טצעשעג םהיא ןעבָאה ייז ןוא ,ןעט
 -ערּפער טקישעג םהיא ייז ןעבָאה ,אזלא ; רעהעטשרָאפ ןעיירט

 רעגנוי רעד ,סערגנָאק רעלעסירב םעד ףיוא ןָאינוי רעייז ןעריטנעז
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 ןופ דילגטימ א ןעוועג זיא ,(טינ ךיא קנעדעג ןעמָאנ ןייז) שטייד
 ייס-יווייס ןיא רע ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילאיצַאס רעד
 ,פעשנעדערק א ןעבענעג םהיא ןעמ טָאה ,אּפָארייא ןייק ןערהאפעג

 ייברא רעשיטסילאיצָאס , רעד ןופ ןעטאגעלעד ייווצ יד ןופ
 ךילקריוו רענייא רָאנ ןיא ?גנוטכיר רעטעניסניס ייטראּפ רעט
 ןופ רערהיפ רעד ,ןהעָאה ןעוועג זיא סָאד .אקירעמא ןֹופ ןעמוקעג
 רעטייווצ רעד ,(=סיאול טס ןיא גנוגעוואב רעשיטסילאיצָאס רעד
 ,ןעיוו ןיא טניואוועג טָאה רע .טאגעלעד יסקָארּפ א ןעוועג זיִא
 טקישעגוצ םהיא ןעבָאה עּפורג רעטעניסניס רעד ןופ רערהיפ יד ןוא
 -ּםער וצ ייז עטיב א טימ ,תואצוח ףיוא טלעג ןוא ?עשנעדערק א
 ,טינ ךיא קנעדעג ןעמָאנ ןייז ,ןעריטנעזער

 רעטעניסניס רעד ןופ ןעטאנעלעד ןופ םטייהנעזעוונא יד
 ןעשיזיוצנַארפ ןייז טיס .טרענרעעג ןע'לעינעס טָאה עיצקַארּפ
 ןעגעוו ןעכָאק וצ ךיז טרעהעגפיוא טינ רע טָאה טנעמַארעּפמעט
 ןעוו ,טונימ רעד ףיֹוא טראוועג דלודעגנוא טימ טָאה רע .םעד
 ןעטאגעלעד ייווצ ענעי ןעוו .םערגנָאק רעד ןענעפע ךיז טעוו סע
 רע .ןעריטסעטָארּפ רע טעװ ,ייטראּפ רעייז ןעריסנָאנַא ןעלעט
 טינ ,ייטראּפ ןייא ןאראפ זיא אקירעמא ןיא זא ,ןערעלקרע טעוו
 ביוא זא ןוא ןעדָאש רָאנ טוט עיצַאזינַאנרָא רעייז זַא ;ייווצ
 ןעריזילארָאמעד סע טעװ ,ןענעקרענָא רהיא טעװ סערגנָאק רעד
 .גננונעוואב רענאקירעמא יד

 בָאה ךיא ,ןָאט וצ טינ סָאד ןעטארעג םהיא בָאה ךיא
 ; רעלוּפאּפ ןייז טינ םעוו טירש אזא זא ,גנוניימ יד טקירדעגסיוא
 רעד זא ןוא ,גנומיטש רעכיוה א ןיא ןענייז ןעטַאנעלעד יד זא
 ןופ טינ ןוא טייקכילרעדירב ןופ טסיינ א זיא טסיינ רעדנעשרעה
 ייז זומ ןעמ .ןערעה טלָאװעג טינ רעבָא טָאה רע ,ףמַאק-רעדורב
 ! ןעביירטסױרַא שרעדנא טינ

 טאהעג טינ ןעטאנעלעד ייווצ יד ןענעג רע טָאה ךילנעזרעּפ
 עשיטאּפמיס רהעז ןעווענ עדייב ןענייז ייז .ןעצעזוצוצסיוא סָאװ

 ווטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ דילגטימ ַא גנַאל ןיוש זוא רע (*
 ןַא -- רעטעלב-ןעכָאװ עשיטסילַאיצָאס ויווצ יד ןופ רָאטקַאדער רעד ןוא
 .סואול .טס ןיא ןעניושרע סָאװ --- רעשטיוד ַא ןוא רעשולגנע
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 ץנערוקנָאק א ןופ רעהעטשרָאפ סלא רעבא עלָאר רעייז ,ןעשנעמ
 -רענא טלאוועג טינ ןפוא םושב רע טָאה אקירעמא ןיא ייטראּפ

 יי יי .ןענעק

 עכילקילג ןיימ ןעכַארברעטנוא טָאה טימענ רעשירעגירק ןייז
 ןעמענמורא טלאוועג ךיז טָאה רימ .,גָאטימכָאנ םענעי גנומיטש

 רעכלעוו וצ גידנעקוק טינ ,ןעטסילאיצַאס עלא ,ןעטאנעלעד עלא
 טדערעגנ ןוא טכַאקעג ץלא ךיז טָאה רע ןוא .ןערעהעג ייז עיצקַארפ

 -ריווסנעביל רהעז ַא ןעוועג רעבָא זיא לעינעס ,ןעטסעטָארּפ ןופ

 בָאה ךיא ןוא רעניצרעה:-םירַאו א ןוא רעלעבָאנ א ,שנעמ רעגיד

 .טקעּפסער ןעטסכעה םעד טאהעג םהיא וצ

2 

 .אנילרעמ -- .ןעטסיכראנַא -- .סעיצקארפ עשיטסילַאיצַאס

 ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה סערגננָאק םעד ןופ טייברַא ע'תמא יד

 "לּפעּפ עד ןָאזעמ , םעד ןופ ?ַאז רעד .הירפ רעד ןיא גָאטנָאמ

 -טַאלּפ יד .רעהעזוצ טימ ןוא ןעטַאנעלעד טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא

 -עלעד עֶלַא ןוא ןענהָאפ עטיור טימ טצוּפַאב ןעוועג זיא עמרָאפ

 -עלעד ַא ןיב ךיא זַא .סעשזדעב עטיור ןעגָארטעג ןעבָאה ןעטַאג
 ןוא .קפוד ןיימ ןופ גָאלש ןעדעי טימס טלהיפעג ךיא בָאה טָאג

 ,לעינעס עסָאנעג ןופ םינּפ ן'ףיוא ןהעז טנעקעג בָאה ךיא יו

 . יַא טלהיפענ רע טָאה ,רעטָאפ ןיימ ןייז טנעקענ טָאה רעכלעוו

  ןַא ,טלעמוטוצ ױזַא ,טרעטסיינעב ױזַא ןעווענ ןיא רע .ךיא יו
 טָאה ןעזיוצנַארפ ןצ ןוא שיזיוצנארפ טדערענ רע טָאה רימ וצ

 רע טָאה גנומיטש רענעביוהעג ןייז ןיא .שילגנע טדערעג רע

 ןעטאנעלעד ייווצ יד ןָא ןעסענרַאפ רָאג ןעטונימ עטשרע יד ןיא
 "רעד ךיז רע טָאה רעבָא דלַאב ."גנוטכיר רעטעניסניס , רעד ןופ

 . ,טשרוד-ףמַאק טימ ןעדנוצעננָא ךיז טָאה םינּפ ןייז ןוא ,טנָאמ
 / זייב ןערָאװעג רעבָא זיא רע .טרילעּפַא רעדיוו םהיא וצ בָאה ךיא
 .רימ ףיוא

 טָאה -- ? ײטרַאּפ רעזנוא וצ טייהיירט רעיא זיא ֹואוו ---
 .ננוגערפיוא טימ טנערפענ רע
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 סעטימָאק יד  .ננוציז עטשרע יד טנעפעעג ךיז טָאה סע
 -טַאלּפ רעד ףיֹוא ,רעהירפ ןופ טמיטשאב ןעוועג עלַא ןיוש ןענייז

 ןערָאטערקעפ ענייז טימ טנעריזערּפ רעד ןעסעזענ ןיא עמרָאפ
 ןערָאװעג טנעקרענא ןענייז ןעכַארּפש עלַא ןופ ,רעצעזרעביא ןוא

 יירד עזיד ףױא רָאנ .שילגנע ןוא שיזוצנַארפ ,שטייד : יירד
 ייז ןופ ןעדעי ןופ ןוא ,ןעדייר וצ ןערָאװעג טביולרע זיא תונושל
 עטסגיטכיוו יד .ייווצ ערעדנַא יד ףיוא טצעזרעביא ןעמ טָאה
 ַארָאנָאעלע ,רעטכָאט סע'סקרַאמ לרַאק ןעוועג זיא ןירעצעזרעביא

 "ךעטומ ערחיא ןעוועג ןענייז תונושל יירד עלַא יד ,גנילעווע-סקרַאמ

 ,ןעכַארּפש

 ןופ ןוא רעדנעל יד ןופ ןעמענ יד ןעפורעגסיוא טָאה ןעמ

 -ַאַאטש עטנינייארַאפ יד וצ ןעמוקענ זיא סע ןעוו ,ןעטַאנעלעד יד

 ,שיזיוצנארפ ףיוא נידנעדייר ןוא ,טלעטשעג לעינעס ךיז טָאה ,ןעט

 -ָאלוצ רעד ןענעג טריטסעטָארּפ ,עמיטש רעניציה ַא טימ ,רע טָאה

 טָאה ןעמ .גנוטכיר רעטעניסניס רעד ןופ ןעטַאנעלעד יד ןופ גנוז

 ןעליו ריס !נונעג !נונענ, :ןעכָארברעטנוא דלַאב רעבָא םהיא

 טָאה ללָאה ןופ ןעטייז עלַא ןופ "!ןעכַאז עכלעזַא ןערעה טינ
 .ןעצעז ךיז לָאז רע זַא ,ןעירשעג ןעמ

 -ענרעביא ןעמעלַא טָאה רע ,רעפמעק ַא ןעוועג זיא לעינעס
 טעמבכ ןיא סע .ןעפלָאהעג טינ רעבָא םהיא טָאה סע .ןעירש

 יד לָאז ןעמ ןַא ,גַאלשרָאפ ַא ןערָאװעג ןעמונעגנָא גימיטשנייא
 ןערָאװעג טרעלקרע ןיא סע ןוא ;ןענעקרענא ןעטַאגעלעד ייווצ

 יוצנירַא ןעביולרע טינ טעװו ןעמ ןַא ,לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא

 ןעמָאקליװ ןענייז סע זַא ;ןעײרעקנַאצײײײטרַאּפ עלַאקָאל ןעגנערב
 -ַאס רעדעי ןופ ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעדעי ןופ ןעטַאגעלעד

 ,עיצקַארפ רעשיטסילַאיצ

 ןעבָאה ייז .ןעטסיכרַאנַא ןופ עיצַאגעלעד ַא ןעמוקעג זיא סע
 רערהיפ רעייז .סערגנָאק םוצ ןעזָאלוצ ייז לָאז ןעמ טרעדָאפעג
 .ןעניוא עילב טימ רענעילַאטיא רערַאד ,רעניילק ַא ןעוועג זיא
 ןייז .טמַאלפעג שזַא רע טָאה ,עדער ןייז ןעטלַאהעג טָאה רע ןעוו
 ןעטוג ַא רהעז טכאמענ טָאה רע .אנילרעמ ןעווענ זיא ןעמָאנ
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 טלָאװ עיצַאגעלעד עשיטסיכרַאנַא ןַא ןעזָאלוצ רעבָא ,קורדנייא
 ןעזָאלעגוצ טָאה סערגנָאק רעד סָאװ סָאד .טַאהעג טינ ןיז ןייק

 טינ ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס ןופ סעיצקַארפ ענעדישרַאפ

 .ןעטסילַאיצַאס ןעוועג עלא ןענייז ענעי ,ךורּפשרעריװ ןייק ןעוועג

 טנעקרענא ,גנוגעװַאב רעבלעז רעד וצ טרעהעג עלַא ןעבָאה ייז

 .ןעּפיצנירּפ ערהיא

 רעד ןעוועג ?עינעס טָאנעלעד רעזנוא זיא גנוציז רעזיד ףיוא

 --אנא יד ןופ גנוזָאלוצ רעד ןעגעג רענדער-טּפיוה רעד ,רעדנעציזרָאפ

 -נירּפ"דנורג יד ןעגענ ןענייז ייז ,?עבעב טסונוא ןעוועג זיא ןעטסיכ

 -ייז ןעגנובערטש ערעייז .,טנָאזעג רע טָאה ,םזילַאיצַאס ןופ ןעּפיצ

 ;ןעיוב וצ זיא עבַאגפיוא רעזנוא .ערעזנוא ןֹופ ךוּפיה רעד ןענ

 יז ןוא ר רימ ןענעק ױזַא יו טנייה .ןערעטשוצ וצ --- ערעייז

 ? סערגנָאק ןעבלעז םעד ןיא ןעמהענ ?ייטנא

 טקירדענסיוא רעבָא רע טָאה ךילנעזרעּפ ן'אנילרעמ ןעגעוו

 ,לָאמ ערערהעמ זַא ,טלהעצרעד טָאה רע ןוא ,גנוניימ עטסכעה יד

 ןעבָאה ,ייצילָאּפ רעד ןופ רהַאפעג ןיא ןעוועג זיא אנילרעמ ןעוו
 ןעטלַאהַאב םהיא ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס עשיכיירטסע ןוא עשטייד

 ןעזָאלוצ רעבָא .,ךיז ןעטער וצ טייקכילנעמ ַא ןעבענעג םהיא ןוא

 -ענ רע טלָאװ סָאד -- סערגנָאק םוצ ןעסָאנעג ענייז ןוא םהיא

 ,טרהעלקרע רע טָאה ,ןיזנוא ןַא רַאפ ןעטלַאה

3 

 -- .גנונדראיסעגאט ן'פיוא ענארפדךןעדיא יד לעטש ךיא
 -- .רעגניז לואּפ -- .רעניבַאר רעלעסירב רעד

 .רעלדא רָאטקיװ

 / וצ ךיא בָאה ,קרָאי ןינ ןופ ןערהָאפעגקעװַא ןיב ךיא רעדייא

 ַא טקישענוצ סערגנָאק םעד טריזינַאנרָא טָאה סָאװ ָארויב רעד

 ןעטקנוּפ יד ןופ רענייא זַא טרעדָאפעג בָאה ךיא ןעכלעוו ןיא ,ףירב

 : ןייז לָאז גנונדרָא-סעגַאט רעד ןופ

 רעדנעל עלַא ןופ רעטייברַא עטריזינַאגרָא יד ךיז ןעלָאז יו,
 " ?ענַארפ-ןעדיא רעד וצ ןעטלאהרַאפ
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 ,4 טקנוּפ סלא ןערָאװעג טלעטשעג זיא ענַארפ יד

 טזָאלעג ךיא בָאה ,לעסירב ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא יװ ךיילג

 עֶלַא ןעטלאהטנע טָאה רעכלעוו ,טפירש-נולפ םעניילק ַא ןעקורד

 -רעטייברַא רעשידיא רעד ןענעו רעפיצ ןוא ןעטקַאפ עגיטכיוו

 ןענעוו ;ןעניז ,סקיירטס ,סנָאינוי ערהיא ,ַאקירעמַא ןיא גנונעוַאב

 רעד ןיא רעטייברא עשידיא יד ןופ ?ייטנא ןטטרעטסייגַאב םעד

 טימ ןעגנודניברַאפ ערעייז ןוא ,יַאמ ןעמשרע םעד ןופ גנורעייפ

 -נלפ םעד בָאה ךיא ,ײטרַאּפ-רעטיײבדַא רעשיטסינטיצַאס רעד

 ייֵז ייב טָאה רע ןוא ,ןעטַאגעלעד יד ןעשיווצ טלייטרַאפ טפירש

 ףירנַאב ןייק ןעבָאה ייז ןופ ענינייא .,סערעטניא ןעפורעגסיורַא

 סנָאינוי-רעטייברַא עשידיא יו גנוניישרע ַאזַא זַא ,טַאהעג טינ

 זא ,קורדנייא םעד רעטנוא ןעוועג ןענייז ייז .ךילנעמ רָאג ןזיא

 סע .טייהנעטלעז ַא טּפיוהרעביא ןיא רעטייברַא רעשידיא ַא

 עלַא זַא ,טניימעג ןעבָאה סָאװ עכלעזַא ןענופעג רַאנָאז ךיז ןעבָאה

 עמירָא ןייק זַא ; םירחופ ,ןעטנַאקירבַאפ ,ןעריקנַאב ןענייז ןעדיא

 -עלעד יד ןופ ענינייא .ָאטינ טלעוו רעד ףיוא רָאנ ןענייז ןעדיא

 ,טנַאה ןיא טפירש-נולפ ןיימ טימ ןעמוקעגוצ רימ וצ ןענייז ןעטַאנ

 -ַאב רעזנוא טימ גנושַאררעביא עמהענעגנא טקירדענסיוא ןעבָאה

 -עמַא ןענעוו ,סנָאינוי ערעזנוא ןעגעוו ןעגַארפ טלעטשעג ,גנוגעוו

 .ןיימענלַא ןיא אקיר

 -נולפ ןיימ ןעגעוו ןוא "4 רעמונ טקנוּפת ןעשידיא םעד ןענעוו
 -ייצ ערעדנַא ןוא עשינלעב יד ןיא טעדלעמעג ןעוועג זיא טפירש

 -סננוטייצ ןוא סרעטרָאּפער ןעמוקעג רימ וצ ןענייז סע ,ןעננוט

 רענָאדנַאל א ןעװעג זיא עטצעל יד ןעשיווצ .,ןעטנעדנָאּפסערָאק

 עניציּפש א טימ ,רעכיוה ןייס טינ ,רעכעלקיד ַא ,טסילַאנרושז
 דיא ַא ןעועג ןיא רע .טנארפ ַא ,רעטעדיילקענ-ןייפ ַא ,עלעדרעב
 טלעטשענסױרַא בָאה ךיא סָאװ ,ענַארפ רעד ןיא טָאה רע ןוא

 .סערעטניא ןערעדנוזַאב ַא ןעמונעגנ ,גנונדרָא-סענַאט ן'פיוא

 -ָאה ןיימ ןיא ןעגנאגענ ןיב ךיא ןעוו .דויוורעטניא רימ טָאה רע

 סעּפע טָאה רע זַא ,ןהעזענ בָאה ךיא .טיילנַאב ךימ רע טָאה ,לעט

 רעבָא טהעטשַאב סָאד סָאװ ןיא .ייברעד ןיימ ןעלעיצעּפס ַא

 -קענסױרַא רע זיא ךילדנע .ןענַאטשרַאפ טינ טשרעוצ ךיא בָאה

 ,גָאטימ ףיוא רעניבַאר רעלעסירב םעד ןופ גנודַאלנייַא ןַא טימ ןעמ
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 ,"ןערעוו וצ טנַאקַאב ךייא םימ ערהע יד ןעבָאה וצ טגנַאלרַאפ רע,

 ,טגאזעג רע טָאה ---
 ךיא בָאה -- !?עטָאה ןיימ ןיא ןעמוק רע לָאז ָאט --

 ,טרעפטנעעג ץלָאטש

 רעשידיא רעלעסירב רעד ןופ רעהעטשרָאֿפ ַא זיא רע ---
 -עג טסילַאנרושז רעד טָאה -- טסַאג א טייז רהיא ןוא ,הלהק
 ךאפנייא ?יו רע .,ךיז וצ ןייא ךייא רע טעדַאפ -- טרעפטנע
 ךיז טריסערעטניא רע ןוא ,טייקכילדניײרפטסַאג ןעזיײװסױרַא ךייא
 סענַאט רעד ףיוא טלעטשענפיורַא טָאה רהיא סָאװ ,טקנוּפ םעד טימ
 .סערננָאק םעד ןופ גנונדרָא

 טימ ,טסנרע ױזַא  טרהעלקרע סָאד טָאה טסילַאנרושז רעד

 .ןעמונעגנָא גנודַאלנייא יד בָאה ךיא זַא ,טייקמיראו אזַא

 טעמכ ןוא ,ןעדיא גינעוו טניואווענ ןַאד ןעבָאה ?עסירב ןיא
 ייז ןופ לָאצ עשביה ַא ,טיילססטפעשעג ןעוװעג ייז ענייז עלַא

 -ניא ןַא .עטרימרָאפער יד ןופ ןעוועג זיא רעניבַאר רעד .עכייר
 ןעסייחעג רע טָאה סופיירד ."דנערעווער , רעניטנייה רעטנעגנילעט

 .(וירַאּפ ןיא רעניבַאר-טּפיוה רעד ןערָאװעג רע זיא רעטּפש)

 ןיא רע ;ןיוה עטרילבעמ-ךייר ,ענייפ א ןיא טניואוועגנ טָאה רע

 / עניצנַאלג עצרַאװש רהעז טימ ,ןַאמ רעגנוי ץנַאג ַא ןעוועג ךָאנ
 ,דרָאב עצרַאװש רהעז א ןוא רָאה

 רענַאדנָאל רעד טָאה ךערּפשענ רעזנוא ןופ ףיולרַאפ ןיא

 בָאה ךיא זַא ,רעניבַאר םעד סינערעהוצנָא ןעבעגעג טסילַאנרושז
 -ןָאק םייב ןענָאלשרָאפ לע ךיא עכלעוו ,עיצולָאזער א טיירנעגוצ

 עבלַאה טימ טשרעוצ .4 טקנוּפ םעד וצ ןעמוק טעװ סע ןעוו ,סערג

 זא ,טרעלקרע רימ רעניבַאר רעד טָאה ,ןעפָא ךָאנרעד ןוא ,רעטרעוו
 ליפ יוזא ןעבָאה ןעדיא יד .םהיא טגיהורנואעב עיצולָאזער ןיימ
 -ַאב רעשיטסילַאיצַאס ַא ןופ טרעה ןעמ זַא ,טציא ןוא ! םיאנוש

 -יטנַא יד ןעציירפיוא עיצולָאזער ןיימ טעוו ,ןעדיא ייב גנונעוו
 ןיא ןעבָאה לָאז ךיא זַא ,טרעווסנעשניוו זיא ָאזְלַא  .ןעטימעס

 יד ןעכיורבעג ךיא לָאז עדער ןיימ ןיא ןוא ,רהַאפעג יד ןעניז
 .טייקניטכיזרָאפ עטסערג

 ,ןהעזעג בָאה ךיא .עטַאבעד עכילפעה ַא טַאהעג ןעבָאה רימ
 טקנוּפדנַאטש רעזנוא טימ טנַאקַאבנוא טולָאסבַא זיא רע זַא
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 יד ןערעטיצ, .שימָאק ןעמוקעגסיוא רימ זיא טייקגיהורנוא ןייז

 ךָאנרעד ךיא בָאה -- " ?טיוה רעייז רַאפ ןעריקנַאב עשידיא

 יד טלהעצרעד םהיא בָאה ךיא ןעוו ,ןע'שטיװָאנַאבור וצ טגָאזעג

 .עטכישעג

 -רַאפ ךיז ןעבָאה ןשטַאּפעלעד יד זַא ,טנָאזעג ןעביוא בָאה ךיא
 עשידיא ערעזנוא ןעגעו טפירש-נולפ ןייס ןיא טריסערעטניא

 .ננורעטסיײיגַאב עשיטסילַאיצַאס ןוא סקיירטס ערעייז ,סנָאינוי
 ,גנונדרָא-סעגַאט רעד ןופ 4 טקנוּפ םעד רעבָא טפערטַאבנַא סָאװ

 ןעכילדניירפ ַא ןעזיװעגסױרַא ייז ןופ ?להָאצ עניילק ַא רָאנ טָאה

 טקירדעגסיוא רַאנָאז ןעבָאה ענינייא ןוא ,םהיא ןיא סערעטניא
 "ענניירא רָאג טקנוּפ אזא טָאה ןעמ סָאװראפ ,טייהנעדירפוצנוא
 -ןעדיא יד ןעננערבניירא טפראדעב ךיא בָאה סָאװ וצ .טלעטש
 -יטסיזקע ןעטסילאיצַאס ייב ןזא ,טינ סָאד סייו רעו ? ענארפ

 -עגסיוא ךיז ןעבָאה סָאװ ,יד ןעשיווצ ? טינ ןעגַארפ עכלעזא ןער
 רעשטייד רעד ןופ רערהיפ יד ןעוועג ןענייז ,ןיז ןעזיד ןיא ןעכָארּפש
 ןופ רערהיפ יד ןעסייהעג טָאה סָאד ןוא ,עיטארקָאמעד-לאיצַאס

 -לעוו ,רעגניז לוַאּפ דיא רעד ןעוועג זיא ייז ןעשיווצ .סערגנָאק םעד
 'סערגנָאק םעד ןופ עכילטע ףיוא רעדנעציזרַאפ ןעוועג זיא רעכ
 רָאטקיװ טנָאזעגנסױרַא טָאה ננוניימ עכילנהע ןַא ןוא ,ןעגנוציז
 רעד ןופ רערהיפ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,דיא ַא ךיוא ,רעלדַא

 יד ןופ רענייא ךיוא ןוא ךיירטסע ןיא גנונעוַאב רעשיטסילַאיצַאס
 ןעבָאה ייז .("סערגנָאק ן'פיוא ןעטייקכילנעזרעּפ עטסניטכיוו
 ןיא ןָאט לָאז סערננָאק רעד זא טראוורע ךיא סָאװ טגערפענ
 ,עיצולָאזער יד ןעזיוועג ייז בָאה ךיא ןוא ,4 טקנוּפ םעד וצ גוצעב
 ןַא ,טרעלקרע טָאה עיצולָאזער ןיימ .טיירגענוצ בָאה ךיא עכלעוו

 ןעבָאח עדייב ןוא ןעולומַאפ עכיויר וצ טרעהעג ויז ןעבָאה עדייב (*

 .וטרַאּפ רעד ןעבעגעגּפָא טקערידניא רעדַא טקעריד ןעסנעגווא ערעייז ויז

 ,ןילרעב ןיא אמריפ-לעטנַאמ רעסיורג ַא ןופ דולגמומ ַא ןעוועג זיא רעגניז

 רעגַארּפ עניוז ןופ השורי עסיוורג ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעלדַא ןוא

 .ןעיוו ןיא ןיצידעמ טריציטקַארּפ ןערהָאי עגנוי עניוז ןיא טָאה ,ןערעטלע

 ןוא ןעגנוגיטפעשַאב עטַאװירּפ ערעייז ןעבעגעגפיוא רעבָא ןעבָאה עדייב

 | .גנוגעווַאב רעד טימ ןעבעגעגּפָא ןעצנַאגניא ךיז
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 -רא עשידיא עטריזינאנרֶא יד םירָאװ טסירנַאב סערגנָאק רעד

 -ימעסיטנַא םעד טסַאדרַאפ רע זַא ןוא ַאקירעמַא ןופ רעטייב

 יד ןעסָאלשעגנייא ןעוועג ןענייז ןעטייהלעצנייא יד ןיא .םזיט

 ענינייא ןוא טפירשנולפ ןיימ ןופ רעפיצ ןוא ןעטקאפ טפיוה

 .ןעגנוגלָאפראפ-ןעדיא ןופ ןעמרָאפ ענעדישראפ ןענעוו ןעטקאפ

 יד טקירדענסיוא ןעבָאה רעלדַא רָאטקיװ ןוא רעגניז ?וַאּפ

 .סטוג יװ ןעדָאש רהעמ ןָאט טעװ עטכישענג עצנאנ יד זַא ,גנוניימ

 ןיב ךיא ןוא ןענַאטשרַאפניײא ןעוועג טינ ייז טימ רעבָא ןיב ךיא

 .עניניימ סָאד ייב ןעבילבעג

 א ןיא טיורבידנעוא ףיוא ןעדאלעננייא ךימס טָאה רעלדא

 טָאה ,4 טקנוּפ ןיימ ןענעוו גינעדייר ,ןעטרָאד ןוא ,ןַארָאטסער

 -עג ןיא רע ןעהיצוצקירוצ םהיא ןעטארעג קרַאטש ךימ רע
 -ייר ןוא ,שנעמ רעכילביל-ןעטלעז א ןוא רענולק-ןעטלעז א ןעוו

 -יציוו ,רעכילדניירפ א ןיא ,ןעדיא ַא וצ דיא א יו רימ וצ גידנעד

 ראפ ןערהעלקרע טפורּפעג רימ רע טָאה ,ךארּפש רעשטייד רענ

 .טײקגיזָאלטקַאט ַא ראפ "4 טקנוּפ , ןיימ טלַאה רע סָאװ

 -ינָאריא ןַא טימ טנָאזענ ךיא בָאה --- טײקגיזָאלטקַאט ---

 -סָאד טקנוּפ טגָאז רעניבַאר רעלעסירב רעד -- ?עכיימש ןעש

 ,טקנוּפדנַאטש רעדנַא ץנַאנ א ןופ רָאנ ,עבלעז

 ןיב ךיא) שיט רעזנוא וצ ןעמוקענוצ ךיוא זיא רעגניז לוַאּפ

 ,טכַאמענּפָא םהיא טימ טָאה רעלדַא זַא ,טנייצרעביא טעמכ ןעוועג

 .(ןַארָאטסער םענעי ןיא ןעניפעג ךיוא "דָארנ, ןַאד ךיז לָאז רע זַא |

 -העלקרע רעייז ןופ רקיע רעד .,טריטוקסיד ,טסעומשענ ןעבָאה רימ

 ; ןעדנענלָאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא גנור

 םזילאיצַאס רעד זא ןעטּפױהַאב םזילַאיצַאס ןופ ּפיאנוש יד

 זיא סקרַאמ לרַאק זא ןָא ןעזייוו ייז ; טקודָארּפ רעשידיא ַא זיא
 לואּפ ןענייז טָא ןוא ,דיא א ןעוועג זיא לַאסַאל ,דיא ַא ןעוועג

 -ַאז ןעטימעסיטנַא יד .ןעדיא ךיוא רעלדַא רָאטקיװ ןוא רעגניז

 עשידיא ןופ ןעטלַאהענפיוא טרעוו גנונעװַאב עצנַאג יד זַא ,ןעג

 ןעלעוו ,עיצולָאזער ןיימ ןעמעננָא לָאז ןעמ ןעו ,ָאלא .טלעג

 רהיא ףיוא ןעלטייט ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ןופ רענגענ יד

 --- ןעגָאז ייז ןעלעוו --- ! ךָאד רהיא טהעז טָא, :רעגניפ יד טימ
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 -סקרַאמ ארָאנָאעלע (

 ,(יטַארוט סםַאדַאמ) אוַאשילוק ַאננַא
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 ןייז רעטנוא ןעדיא יד טמהענ סערגנָאק רעשיטסילַאיצַאס רעד

 "!לעזיילק עשידיא ַא זיא סע !ץוש

 ,רימ ןוא ,גיטכעמ ןעטימעסיטנא יד ןענייז ןעיוו ןיא ---

 -- ייז ןענעג טפַארק עטסכילרהעפעג יד ןענייז ,ןעטסילַאיצַאס

 -ןלָאזער רעייא ןעמעננָא לָאז ןעמ זַא -- .רעלדַא טגָאזעג טָאה

 / *ַאב ערעייז זַא ,ןעיירשעג טימ ןענענעגַאב זנוא ייז ןעלעוו ,עיצ
 -ָאס רעצנַאג רעד ןזא ,ןערָאװעגנ טניטעטשַאב ןענייז ןעגנוטּפיוה

 רעשידיא א יו רהעמ טינ ןעווענ זיא סערגנָאק רעשיטסילאיצ

 ןעכיורבענ ןעטימעסיטנַא יד ןענעלפ "קרַאמ , טרָאװ סָאד .קרַאמ

 סָאװ ,ץלא טימ יװ ױזַא --- ןעדיא וצ ךייש זיא סָאװ ,ץלַא ןעגעוו

 -טנעצָארּפ רעדָא ,רעכַאמ-רעכַאש ,לעדנַאה ייז ןעניימ ,ןעוט ןעדיא

 .יירעמהענ

 -ענ טינ ןענייז ןעטסילַאיצַאס זא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא

 ערעייז ןופ םילובלב ןוא סנעניל יד רַאפ ןעקערשוצּפָא ךיז טניואוו

 -וק טינ ןעטכילפ ערעזנוא ןעליפרע ןעפרַאד רימ זַא ;רעננעג

 -ענענכאנ טינ בָאה ךיא ,ץרוק .ןעננורעטש ענייק ףיוא גידנעק

 -סענאט רעד ףיוא ןעבילברַאפ זיא 4 טקנוּפ רעד ןוא ,ןעב

 ,גנונדרָא

 ןופ ןעננוציז יד ףיוא 4 טקנוּפ וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו

 ,טקנוּפ םעד ןֹופ רעסַאפרַאפ םעד סלא ,רימ ןעמ טָאה ,סערגנָאק

 .טרָאװ סָאד ןעבענעג ןעטשרע םעד

 ןעטלאהעג ןַאד בָאה ךיא סאוו עדער רעד ןופ ןענוצסיוא
 עשיזיוצנארפ ןוא עשטייד ,עשינלעב ןיא טקורדעג ןעוועג ןענייז
 -עגרעביא ןעוװעג ךָאנרעד זיא ייז ןופ לייט ַא ןוא ,ןעננוטייצ
 ס'װָאנאכעלּפ ןופ ךוב ןעטרעפ םעד ןיא ,שיסור ףיוא טקורד
 -ָאנ א ןיא ,"טארקָאמעד-לאיצַאס , לַאנרושז ןעכילטַאנָאמ-יירד
  ןעקישוצוצ רחיא לַאנרושז םעד ןופ עיצקַאדער יד ךימ טעב ץיט
 ןָאטעג ױזַא בָאה ךיא יצ טינ קנעדענ ךיא .עֹדער עצנַאנ יד
 עליפ זיא ןעריּפַאּפ עניימ ןעשיווצ םירָאװ ,ָאי זַא ביולג ךיא
 ןוא ,עדער רעד ןופ גנוצעזרעביא עשיסור ַא ןענעלענ ןערהָאי
 ,רַאלּפמעזקע םעד ןופ לַאנינירַא רעד ןעוועג ,ךיז טכַאד ,זיא סָאד
 םעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טקישעגקעװַא בָאה ךיא ןעכלעוו



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב | 164

 רהעמ ייפ-יוו-ייס-רעבָא זיא לאנרושז רעד ,,"טַארקָאמעדילַאיצַאס,
 | .ןענישרע טינ

 רעצרוק א רָאנ טקורדעג םהיא ןיא זיא עדער ןיימ ןופ
 -וצ לעסיבא רעצעלּפ רָאֹּפ א ןענייז םהיא ןיא ןוא ,נוצסיוא
 י" ןופ ,רעטרעװ ןעלהעפ סע זַא ןהעז ןעק ןעמ .טרעטנָאלּפ

 טקורדעג ןעוועג עלַא ןענייז עכלעוו ,רעדיו ןעטכיראב ערעדנַא
 .(*טינ םענייא ןייק ךיא בָאה --- ,ןעגנוטייצ עכילגעט ןיא

 יד ןופ רענייא טימ ןעדנובראפ רעבָא זיא עדער עגיזָאד יד
 קנעדעג ךיא ןוא ,ןערהאי עניימ ןופ ןעגנובעלרעביא עטס'טלוב

 ,ןעטייהלעצנייא עלַא טימ רהיא

 ןענייז רעטרעוו עניימ ןוא ,שילננע ףיוא טדערעג בָאה ךיא

 טא .שטייד ףיוא ןוא שיזיוצנַארפ ףיוא ןערָאװעג טצעזענרעביא

 ; טלַאהניא-רקיע רעייז זיא

 -- ,רעטייברא סלַא רָאנ ,דיא סלַא טינ רעהַא םוק ךיא,
 בָאה ךיא .רעטייברא עדנעדייר-שידיא ןופ רעהעטשרָאפ סלא
 -עג עשידיא עטגינייאראפ יד ןופ טַאנעלעד ַא ןייז וצ ערהע יד
 בָאה סאוו וצ רימ ייב טגערפ ןעמ .קרָאי וינ ןופ ןעטפַאשקרעוװ
 ? ענַארפ-ןעדיא יד טלעטשעגפיורַא גנונדרָא-סעגאט רעד ףיוא ךיא
 .ָאטינ ענַארפ-ןעדיא ןייק זיא ןעטסילאיצָאס ייב זא ךָאד סייוו ךיא
 ןַארַאפ רָאנ זיא ייז ייב .ךיילנ רעקלעפ עלַא ךָאד ןענייז ייז ייב
 ,ןעטסילאטיּפַאק ןוא רעטייברא ןופ ,ןעסַאלק ןופ דישרעטנוא ןַא

 :רעפטנע ןיימ ןיא םעד ףיוא .רעביור ערעייז ןוא עטניױרַאב ןופ
 טינ רעהַא ךיא טכלָאװ ,םינ ביוא .טונ ץנַאג סָאד סייוו ךיא

 ענארפ ןייק ָאטינ ךיוא זיא ןעטסילאיצַאס ייב רעבָא .,ןעמוקעג

 ייוו עלַא ןוא .םעד ןעגענ עלַא ןענייז רימ ;םזירַאטילימ ןענעוו
 -עסיטנַא ןענעג טייז רהיא זַא סייוו ןעמ יו טוג ױזַא סָאד ןעס
 -וקסיד וצ ןעגנואווצעג ךייא ןעדנעטשמוא ןעבָאה ךָאד .םזיטימ

 ןוומ ןופ טלַאהניא םעד ךוא בָאה "גנוטייצ רעטייברַא, רעד ןוא (*
 טעוװ רעזעל רעד ווו .טקישעג טינ עגַארפ-ןעדיא יד רעבוא עדער רעלעסירב
 וד רעטנוא זַא ,גנוטכיר ַאזַא ןעמונעג עטכישעג ֹוד טָאה ,ןהעז דלַאב
 -רַאפ וצ םַאזטַאדר רַאפ ןעטלַאהעג טינ ךוא בָאה ןעדנעמשמוא עגידסלָאמַאד

 .עטַאבעד רעד ןופ ןעמייהלעצנווא יד ןעבולטנעפע
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 ןעגָאז ןעמ ןעק עבלעז סָאד .עגארפ עשיטסיראטילימ יד ןעריט

 | .עגצרפ-ןעדיא רעד ןענעוו

 .ןעגארפ עניטכיוו עלַא רַאפ טייהכיילג רעדָאפ ךיא;

 ָאֹּפ ייז ףױא טכַאמ ןעמ .טגלָאפרַאפ ןערעוו ןעדיא יד,

 טכַאמ ןעמ .ייז טקירדרעטנוא ןעמ ,ייז טגידיילַאב ןעמ .,ןעמָארנ

 ןא ראפ טכאמעג ייז טָאה ןעמ .ןעצעזעג-סמהאנסיוא ייז רַאפ

 -טכער עזיד טֶא .ןעשנעמ עזָאלטכער ןופ סאלק ןעטרעדנוזענּפָא

 -עלָארּפ ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ ןעפמעק ןעליוו ןעשנעמ עזָאל

 "לאיצאס רעד ןופ ןעהייר יד ןיא ץַאלּפ ַא ןעטעב ייז ןוא רעירָאט

 יד טריקַאטַא עסערּפ עשיסור עשיטימעסיטנַא יד ,עיטארקָאמעד

 ןעבָאה עלַא זַא ,קורדנייא םעד ןעכַאמ וצ ךיז טערַאטס ןוא ןעדיא

 רהיא ןַא ךיא רעדָאפ רעבירעד .רעטייברַא וליפא ,טנייפ זנוא

 זַא -- ,ןעגיל ַא ןיא סָאד זַא ןערהעלקרע טלעוו רעד רַאפ טלָאז |

 ױזַא עכילטסירק ,סרָאטַאטַאולּפסקע עלַא ןופ םיאנוש טייז רהיא

 ביל ױזַא ךייא ןענייז רעטײברַא עשידיא זַא ;עשידיא יװ טוג

 .עבילטסירק יוװ

 גנוסירגַאב רעש'רבח ןופ רעטרעוו ךייא ןופ גנַאלרַאפ ךיא,

 "גנע ןופ ,אקירעמַא ןופ רעטייברא עשידיא עטריזינַאנרָא יד וצ

 ײטנַא םעד קירוצ טסיױטש .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןוא דנאל

 טמַאדרַאפ רהיא זא טלעװ רעד רַאפ טרהעלקרע !םזיטימעס

 ! גנוגלָאפרַאפ-ןעדיא ןופ עמרָאפ עדעי

 יטנַא סָאװ םילובלב יד ףיוא רעפטנע ןעגירעהעג םעד טינ,

 טעװ םעד טימ .זנוא ןענעוו ןעטײרּפשרַאפ ןעננוטייצ עשיטימעס

 ףמַאק םעד ןיא ןעמענ וצ לײטנַא הטומ ןעבענוצ ןעדיא רהוא

 ."טַאירַאטעלָארּפ םעד ןופ גנואיירפַאב רעד ראפ

 ךיא .עיצולָאזער ןיימ ןעזעלעגרָאפ ךיא בָאה עדער רעד ךָאנ

 א ןופ עמרָאפ רעד ןיא טינ ןעבירשענפיוא רעבָא רהיא בכָאה

 זיא רעבירעד ןוא ,עדער ןיימ ןופ לייט סלַא רָאנ ,עיצולָאזעד

 .ןערָאװעג טקורדענּפָא טינ סעיצולָאזער יד ןעשיווצ יז

 ןופ ןערָאװעג ןעכָארברעטנוא לָאמ עכילטע זיא עדער ןיימ

 טעװ ץלַא זַא טפָאהענ רעבירעד בָאה ךיא ןעטנעמסידָאלּפַא

 בָאה ךיא .ןהענכרוד טעוװ עיצולָאזער ןיימ ןוא טָאלנ ןחענּפָא

 | ,טַאהעג תועט ַא רעבָא
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 .טכענקביל םלעהליוו --- .סרעדלאוו ןַאשז ןופ עיצולָאזער יד
 -- ."םזיטימעסאליפ, -- .ראינַאר .רד -- .סעדאירישזא --

 ."טארקַאמעד-לאיצָאס, לַאנרושז ס'ווָאנַאכעלּפ

 רעד ןופ רערהיפ רעד טרָאװ סָאד ןעמונענ טָאה רימ ךָאנ
 ןַאס א ,סרעדלָאװ ןַאשז ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשיגלעב
 טימ ,גיצרעפ רשפא רעדָא גיסיירד ןוא עכילטע רהֶאי ַא ןופ
 ,סקואוו ןעלעטימ ןופ רעכעה ,רעקיד ןייק םינ ,רָאה עכילדנַאלב
 עדער רעצרוק ַא ךָאנ ,םינּפ ןעשידנעלָאה-שיגלעב טכע ןַא טימ
 ןיא רימ יוװ ןוא ,עיצולָאזער עטייווצ ַא ןעגָאלשעגרַאפ רע טָאה
 -לוזער רעד ןעוועג ץלַא סָאד זיא ,ןערָאװעג ךילדנעטשרַאפ ךָאנרעד
 ןופ רעטסייג עדנערהיפ יד טימ גנוטַארַאב רעטַאװירּפ ַא ןופ טָאט
 םעד ןיא ןעבָאה רעלדַא רָאטקיװ ןוא רעגניז לוַאּפ .סערגנָאק םעד
 -אזער רעד ןופ רעגעלשרָאפ סלא .ןעמונעג לייטנא ןעגידעבעל ַא
 :ןעכַאזרוא ייווצ בילוצ ן'סרעדלאוו ןעבילקעגסיוא ןעמ טָאה עיצול
 ראוו ,ןעינלעב ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ רערהיפ רעד סלא ,סנעטשרע
 עשיטסילאיצַאס יד ואוו ןוא ,ןעמוקעגרַאפ ןיא סערגנָאק רעד
 טליּפשעג רע טָאה ,סיורג רהעז ןעוועג ןַאד ןיוש זיא גנוגעװַאב
 ןעדיא לָאצ יד זיא ,סנעטייווצ ןוא .עלָאר עגיטכיוו לעיצעּפס א
 ןעטרָאד טָאה םזיטימעסיטנַא רעד ןוא ןיילק ןעוועג ןעיגלעב ןיא
 ךיא ענארפ-ןעדיא רעד וצ גוצאב ןיא .עלָאר ןייק טליּפשענ טינ
 -ךנַאטש רעד ןוא ,דנַאל עשיאיײטרַאּפנוא ןַא ןעוועג ָאזלַא ןעינלעב
 -נָא טפראדאב טָאה סרעדלאוו יו טסילַאיצַאס ַאזַא ןופ טסנוּפ
 .טקנופדנַאטש ןעלעיּפיצנירּפ ןייר א רַאפ ןערעוו ןעמונעג

+* 

 -ראפטסבלעז ןיא ןעדיא עטקירדרעטנוא טימ עיטַאּפמיס,
 -ַאב םעד םהענ ךיא) טגָאזעג סרעדלאוו טָאה -- ךילדנעטש
 -סילָאיצַאס -- (?טַארקָאמעדילַאיצַאס, ס'וװָאנַאכעלּפ ןופ טכיר
 -רעטנוא ןענעג עטקירדרעטנוא רַאפ ןייא רעמיא ךיז ןעלעטש ןעט
 "נוא יד .רעריטַאולּפסקע ןענעג עטריטַאולּפסקע רַאפ ,רעקירד
 ןעשיווצ ןענייז רעדנעל עלַא ןופ עטריטַאולּפסקע ןוא עטקירדרעט
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 לעטעצ רעד טייקכילרעדירב ןופ דנוב םעד טימ ןעדנובראפ ךיז

 םעד ןיא ןעלאפעג ןענייז עכלעוו ,רעריטרַאמ עשיטסילַאיצַאפ ןופ

 ,ןעמענ עשיריא ליפ וצ טלַאהטנע ,דנַאלסור ןופ ףמאק-סטייהיירפ

 -אב עכילדניירפמוא ןיא ןייז דשוח ןענעק זנוא לָאז ןעמ זַא

 .ןעדיא וצ ןעננוהיצ

 זיולב ןעטלַאהעגפיוא טרעוו גנונעוואב עשיטימעסיטנא יד

 -ַאז ערעדנַא ןעשיווצ ,טמַאטש יז ןוא ,ןעייטראּפ  עזאושזרוב ןופ

 "היפ סרָאטַאטַאולּפסקע עכילטסירק עכלעוו ,האנק רעד ןופ ,ןעכב

 ראפ .(ןעטנעמסירָאלּפא) סרָאטַאטַאולּפסקע עשידיא וצ ןעל

 -ערטוצניירא :;געװ ןייא רָאנ ןַארַאפ זיא ןעדיא עטקירדרעטנוא

 ."תונחמ עשיטסילאיצַאס יד ןיא ןעט

 : ןעגָאלשעגרָאפ טָאה סרעדלאוו סאוו ,עיצולָאזער יד זיא טָא

 -סילאיצָאס ןוא רעטייברא זא טכארטַאבנא ןיא גידנעמענ ,

 ,טרהעלקרע רעמיא ןעבָאה רעדנעל עלא ןופ ןעייטראּפ עשיט

 ןייק ןוא טפַאשדנייפ-סקלָאפ ןייק טינ טריטסיזקע ייז רַאפ זא

 ףמַאק רעדנַא ןייק ןייז טינ ןעק סע ןוא טפַאשדנייפ עלַאנָאיצַאנ

 רעקלעפ עלא ןופ רעירַאטעלָארּפ יד ןופ ףמַאק-ןעסַאלק רעד יו

 } רעקלעפ עלַא ןופ ןעטסילאטיּפַאק יד ןעגעג

 וצ געוװ רעגיצנייא רעד זא ,טכארטַאבנַא ןיא גידנעמענ ,

 -ראפ רעייז זיא רעטייברא עשידיא יד ןופ גנואיירפאב רעד

 רעטייברא יד ןופ ןעייטראּפ עשיטסילאיצָאס יד טימ גנוגינייא

 -- ,ןעניואוו ייז עכלעוו ןיא ,רעדנעל יד ןופ

 ןעיירעצעה גידנעמַאדרַאפ זא ,סערגנָאק רעד טרהעלקרע,

 עשיטסילאטיּפאק ןעכלעוו ,לעטימ ןערטיכ א סלא ןעדיא ןעגעג

 קעװצ םעד טיס ןעכיורבעגנ ןעננורינער ערענאיצקאער ןוא

 -ּפארא ןוא ,רעטייברא יד ןעשיווצ גנוטלַאּפש א ןעגנערבוצניירא

 ןעניסכיר רהיא ןופ גנונעוואב עשיטסילאיצַאס יד ןעּפעלשוצ

 --- ,ליֵצ

 -לעוו ,עגַארפ יד ןעטכַארטַאב וצ נירעביא רַאפ רע טלַאה;

 ןופ רעהעטשרָאפ םעד ןופ ןעראוועג טכארבעגניירא זיא עכ

 ןוא ,ןעטסילאיצאס רענאקירעמא ןופ ןעּפורג עדנעדייר-שידיא

 ,"גנונדרא-סעגאט רעד ןופ ןענארפ עטסקענ יד וצ רעביא טהעג

 זיא ,עיצולָאזער ןייז ןעזעל טנידנעענ טָאה סרעדלָאװ ןעוו
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 -עג עיצַאנעלעד רעשיזיוצנארפ רעד ןופ ?עקניוו ןעסיוועג ַא ןיא
 םוצ ןעסירעג ךיז ןעבָאה ןעטַאנעלעד עכילטע .המוהמ ַא ןערָאװ
 ַא טימ טניהוראב םיוק ייז טָאה רעדנעציזרָאפ רעד ןוא ,טרָאװ
 -ןלָאזער יד ןעצעזרעביא ןעזָאל טשרעוצ ןעלָאז ייז זַא ,גנורעדָאפ
 -ענרָאפ רהיא טָאה סרעדלָאװ) שילגנע ףיוא ןוא שטייד ףיוא עיצ
 .(שיזיוצנַארפ ףיוא ןעזעל

 ,ןערָאװעג טכַאמענ ןענייז ןעגנוצעזרעביא יד יו םעד ךָאנ
 -ץרַאװש ןוא רעגירָאה-ץרַאװש ,רעכיוה ַא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה
 ,סעציײלּפ עטיירב טימ ,ןערהָאי עלעטימ יד ןיא ןַאמ רעגידרָאב
 רעד וצ טרעהענ טָאה רע .במעד ַא יו רעקרַאטש ַא ,רעסיורג 8
 .קערג ַא ןעוועג רעבָא רע זיא ןייֵלַא ; עיצַאגעלעד רעשיזיוצנַארּפ
 -ָאװדַא ןא ןעועג זיא רע .,סעדאירישזַא ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז
 ,זירַאּפ ןיא טָאק

 עשידיא ןענעוו ,ןעריקנַאב עשידיא ןענעװו טדערעג טָאה רע
 ןענעג יא טמורבעג ןוא ןעירשעג טָאה רע ןוא ,סרָאטַאטַאולּפסקע
 ,סע'סרעדלָאװ ןענעג יא ,גַאלשרָאפ ןיימ

 ןענייז ,ןעיירעצעה עשיטימעסיטנא ןטרַאפ ןענייז סע ביוא ---
 ןעיירעצעה (עכילדניירפ-ןעדיא) עשיטימעסַאליפ ָאד ךיוא רעבָא
 -עג רע טָאה --- ,ןעדיא ןֹופ ןעטסנוג וצ ,רעקלעפ ערעדנַא ןענעג
 .ראינאר ןעמָאנ ן'טימ זיוצנַארפ א טדערעג טָאה םהיא ךָאנ .ט'הנעט
 -ָאמעדילַאיצַאס, ס'װָאנַאכעלּפ ןיא רימ ןעניפעג עדער ןייז ןעגעוו
 : עדנענלַאפ סָאד "טארק

 ןעגעג טליצעג ןענייז עכלעוו ,ןעגנוגלָאפרַאפ יד גידנעמַאדרַאפ, |
 - יו מ ע ס א ןַאהרַאפ זיא סע זַא ,רעבָא (ראינַאר) רע טניפעג ,ןעדיא !
 רענײמעגלַא רעד ןופ לייט ַא ןיא עכלעו ,ע גַארפ עשיט
 -ַאר ?טַארקַאמעד:-ל?ָאיצָאס , רעד טגנערב ָאד .ענַארפ רעלַאיצַאס
 עשיריא ןעגעוו עגַארפ יד ךילמענ ןיימ ךיא, : רעטרעוװ ס'ראינ
 ןעמעלא זנוא ףוס לכ ףוס טעװ עכלעוו ,ענַארפ עפרַאש ַא ,ןעקנַאב
 ".ןעגנערבמוא

 ןיז םעד ןיא עגינייא .טדערעג ןעבָאה ןעטַאנעלעד ערעדנַא
 בָאה ךיא ,ייז ןענענ ערעדנַא ,רַאינַאר ןוא סעדַאירישזַא יו
 גנוניוטשרע ןופ ןָאט א ןיא גידנעדייר .טרָאװ סָאד טאהעג רעדיוו
 ;טנערפענ ךיא בָאה ,גנוטסירטנע ןוא
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 ןעבָארגעגסױא סעדַאירישזַא טָאנעלעד רעד טָאה ואוו ---

 ןעמ זַא ןהעזעג סָאד רע טָאה ואוו ? "םזיטימעסָאליפ , טרָאװ סָאד

 ?ןעריא ןופ ןעסערעטניא יד .ןיא ןעטסירק ןעקירדרעטנוא לָאז

 ןעדיא סָאװ ןעמָארנָאּפ ןעגעוו ןעלהעצרעד זנוא רשפא רע טעװ
 ,סעיגעליווירּפ עלעיצעּפס ןעגעוו רעדָא ?ןעדיא-טינ ףיוא ןעכַאמ

 ןעבָאה רעניואוונייא ערעדנַא עכלעוו ןוא ןעדיא טיג ןעמ עבלעוו
 ןעגעוו עגַארפ רעד וצ תוכייש ַא רַאפ סָאד טָאה סָאװ ןוא ?טינ |

 א יצ דיא ַא ןיא רע יצ ריקנַאב ַא זיא ריקנַאב ַא ? ןעריקנאב
 ? עגַארפ-ןעדיא רעד טימ ןָאט וצ סָאד טָאה סָאװ .טסירק

 רימ סעדאירישזַא טָאה -- } ןָאט וצ ךס ַא ןיוש טָאה סע --

 .ןעכָארברעטנוא

 עמרָאֿפטַאלּפ רעד ןעבעל .המוהמ א ןערָאװעג רעדױו זיא סע

 עכילדניירפ ענייז ןוא ,שטיווָאנאבור ןענַאטשענ ןַאד ןזיא

 "עּפמַא בָאה ךיא .טומ ןעבענענוצ רימ ןעבָאה רימ וצ רעטרעוו

 ןעננוניימ עשיטסילאיצַאס-טינ עכלעזא :סערננָאק םעד וצ טריל

 -קרעמפיוא ןייק ןעקנעש וצ טינ ס'ראינַאר ןוא סע'סעדאירישזַא יו

 .עיצולָאזער ןיימ ןעמהענוצנָא ןוא טייקמאז

 יד ןופ םענייא ייב ץַאלּפ ןיימ טכיירנרעד בָאה ךיא ןעוו

 -ַאגעלעד יד ןעסעזענ ןענייז סע עכלעוו ייב ,ןעשיט עננַאל עסיגרג

 -ליוו ,רערהיפ רעשטייד רעטלַא רעד ןעפָאלענוצ רימ וצ זיא ,ןעט
 רע טָאה ,שילגנע ףיוא רימ וצ גידנעדייר ןוא ,טכענקביל םלעה
 :גנונערפיוא טימ טנָאזעג

 רעייא וליפא ןעדָאש רהיא טוט ךיז ןעכָאק רעיא טימ ---

 .נאלשרָאפ םענעגייא

 ַאי ךיז ןענעמ סעדאירישזַא יו ןעשנעמ עכלעזַא ןוא --

 - 4 ןעכָאק

 .טסנרע טינ ענייז יו סעדער עכלעזַא טמהענ רענייק ---

 עכלעזַא ןעטלָאװ ,עשַאק יד טכַאקרַאפ טינ טלָאװ רהיא ןעוו

 .טייהנענעלענ ןייק טאהעג טינ ןעשנעמ

 "יו ךיז טָאה סע .ןערָאװעג טצעזענטרָאפ זיא עטַאבעד יד

 -עננָא ךילדנע ןעמ טָאה סימָארּפמָאק א סלַא ןוא ,טלעמוטענ רעד

 "ישזא ןופ טנעמדנעמַא ןַא טימ עיצולָאזער סע'סרעדלָאװ ןעמונ

 ם ע ד י א טמַאדרַאפ סערגנָאק רעד זַא ,טסייה סָאד ,סעדאיר
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 -ימ עס ָא?ימ ם עד יא םפזיטימעסיטנַא
 יש .םזי ט

 טינ טושּפ רימ ךיז טָאה סע .ןערָאװעג גיטנעהּפָא ןיב ךיא
 -אנרעטניא טימ לופ ץרַאה ַא טימ ןעמוקעג ןיב ךיא .טביולגעג
 ןַא ,טגָאזעג רעהירפ רימ טלָאװ רעצימיא ןעוו .עביל רעלַאנָאיצ
 ןייז לָאז סערגנָאק ןעשיטסילַאיצַאס ןעלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא ףיוא
 ,ס'רָאינַאר ןוא סע'סעדַאירישזַא יו סעדער עכלעזַא רַאפ ץַאלּפ

 .טכאלוצ ךיז ךיא טלָאװ

 ןעטאנעלעד עשיזיוצנַארפ יד זַא ,ןעקרעמַאב רעבָא ףרַאד ןעמ

 ןעשיטימעסיטנַא א ןיא רענינעוו רעדָא רהעמ טדערעג ןעבָאה סָאװ

 -ָאס ענידנעטשלָאפ ןופ רעהעטשרָאפ ןייק ןעוועג טינ ןענייז ,ןיז

 -קנַארפ ןופ גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצ
 -לָאפ ןוא ,טלעקערבוצ ןוא טלייטוצ ןעװעג ןַאד זיא ךייר
 עכלעוו ןופ ,יירד ןעוועג ןענייז ןעיײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס ענידנעטש
 יד ,(ייטראּפ-רעטייברא) "עירוואוא יטראּפ, יד -- ענייא רָאנ
 -ארקָאמעד-לאיצַאס ע'תמא ןא ןעוועג זיא --- דענ לושז ןופ ײטרַאּפ

 -ַָאס  ןעמָאנ םעד .עשיכיירטסע יד רעדָא עשטייד יד יװ ,עשיט

 ןעגָארט ןוא) ןעגָארטעג ךיוא ךיירקנַארפ ןיא ןעבָאה *ןעטסילַאיצ

 עלעטימ ןוא עניילק ןופ פעיצַאזינַאנרַא עלַארעביל (םויח דע ךָאנ

 םזילַאיצַאס ן'טימ ןעבָאה עכלעוו ,סרעמרַאפ ןוא טיילסטפעשעג
 קלָאט א ןהענרעד וצ ןעוועג רעוש טפָא ןיא סע .ןָאט וצ טינ

 רָאנ טגָארט סע רעוװ ןוא ,טסילַאיצַאס ַא ךילקריוו זיא סע רעוו
 .ןעמָאנ םעד

 -ענ טָאה רעכלעוו  ,רַאינאר רָאטקָאד םעד ןעגעװ

 ןעניפעג ,"ענַארפ רעשיטימעס, א ןענעװ טדער

 -לַאיצַאס , ס'װָאנַאכעלּפ ןופ לעקיטרַא ןעטנַאמרעד םעד ןיא רימ

 ; גנוקרעמַאב עטנַאסערעטניא עדנעגלָאפ יד "טַארקָאמעד

 ףרַאד טַאירַאטעלַארּפ ןעשיזיוצנַארפ םעד ןופ ערהע רעד וצ ,

 -ַאר .רד טרעהעג ײטרַאּפ-רעטײברַא רעד וצ זַא ,ןעקרעמַאב ןעמ

 ףיוא עּפורנ ַא, טקישעג סערגנָאק ן'פיוא טָאה םהיא .טינ רַאינ

 רעד טימ זַא ןהעז ןעק ןעמ ןוא ,"ןענַארפ עלַאיצַאס ןערידוטש וצ

 גינעוו ךָאנ עּפורג יד זיא םזילַאיצַאס ןעניטנייה םעד ןופ עירָאעט

 ."טנַאקַאב
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 ןעועג טינ ךיוא רע זיא ,ן'סעדאירישזא טפערטאבנא סָאװ

 יצ .ײטרַאּפ-"רעטיײברַא רעשיזיוצנַארּפ רעד ןופ טַאגעלעד ןייק

 עשיטסילַאיצַאס ייווצ ערעדנַא יד ןֹופ רענייא וצ טרעהעג טָאה רע
 -עג ("ןעטסינַאמלא, יד ןוא "ןעטסינַאיַאוו, יד) סעיצַאזינַאגרָא

 ןענופעג סלַאפנעדעי רעבָא ךיז ןעבָאה ייז ןיא .טינ ךיא קנעד

 -רַאפ גינעוו םזילַאיצַאס םעד ןעבָאה עכלעוו ,ּפעק-לעמוט גנונעג

 | .ןענַאטש

 רַאינַאר ןוא סעדַאירישזַא טָאה ?םזיטימעסָאליפ , טימ

 ןעבָאה ןעריקנַאב עשידיא עסיורג סָאװ גנודניברַאפ יד טניימעג

 עשידיא רעדָא ,ןעטפעשעג ייז טימ ןעכַאמ עבלעוו ,ןעגנורינער טימ

 -ַאב עכלעוו סעינַאּפמָאק ערעדנַא רעדָא ,סעינַאּפמָאק ןהַאב-ןעזייא

 -ילַאיצַאס רימ ךיוא , עזיד ייב טָאה סָאד .,סעיסעצנָאק ןעמוק

 םעד ןופ ןעטסנוג וצ גנוגעװַאב עלעיצעּפס ַא, ןעסייהעג "ןעטס

 ַא סלַא טלעטשעגסױרַא ייז ןעבָאה סָאד טָא .,?קלָאפ ןעשידיא

 -ַאר .טייקניזָאלטכער עשידיא ןוא ןעמָארנַאּפ ןעגעג ץַאזנעגעג

 -וא זַא ,הנעט עשיטימעסיטנַא עטלַא יד ןעוועג זיא הנעט ס'רָאינ

 .טנעה ערעייז ןיא טלעוו יד ןעּפַאכנײרַא ןעליוו ןעד

 יד םריקיטירק לַאנרושז ס'וָאנַאכעלּפ ןיא ?עקיטרַא רעד

 רע ףרַאש ץנַאנ *4 טקנוּפ} וצ סערגנָאק םעד ןופ גנולעטש

 "ישזַא ןעגעג רָאנ טינ ןעטנעמוגרַא עטנַאסערעטניא סױרַא טלעטש

 -עג ךיוא רָאנ ,עדער ס'רַאינַאר .רד ןוא טנעמדנעמא סע'סעדאיר

 ,הנעט יד רע טּפַאלקוצ ,סנעטשרע .עיצולָאזער סע'סרעדלָאװ ןעג

 ,סַאה-ןעסַאר טמַאדרַאפ רעמיא ןעבָאה ןעטסילַאיצַאס יװ ױזַא זַא

 .ןעטכַארטַאב טינ רהעמ ענַארפ-עדיא יד סערגנָאק רעד ףרַאד

 גנוגיטכערַאבכיילג רַאּפ ןעוועג רעמיא ךיוא ןענייז ןעטסילַאיצַאס

 םעד סָאד טָאה ךָאד -- לעקיטרא רעד טגָאז --- יורפ רעד ןופ

 -ָאֹפ עכלעוו ,עיצולָאזער ַא ןעמהענוצנא טרעטשעג טינ סערגנָאק

 ןיא רעדנעל עלַא ןופ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ףיוא טרעד

 -לֶאפ ןענעװו גנורעדָאפ ַא ןעלעטשוצניירַא ןעמַארגָארּפ ערעייז

 .ןעיורפ רַאפ טכער עשיטילַאּפ עגידנעטש

 -ניז לוַאּפ סָאװ רעטרעוו יד טננערב רעביירש-לעקיטרַא רעד
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 -ענ ךיז טָאה סע תעשב ,סערגנַאק ןעזיד ייב טגָאזעג טָאה רעג

 ;ענַארפ-ןעיורפ רעד ןענעוו טלעדנַאה

 טניפעג -- טגָאזעג רעגניז טָאה -- גנורעדַָאפ עגיזָאד יד,

 רעדנעל ןאהרַאפ רעבָא ןענייז סע ;םםַארגָארּפ רעזנוא ןיא ןיוש ךיז

 "ער אזא זיא רעבירעד .טלעטשענסױרַא טינ ךָאנ טרעוו יז ואוו

 ".ךַאז ענירעהענ גידנעטשלָאפ ַא עיצולָאז

 םעד ןיא ?עקיטרַא םעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד טקרעמַאב ָאזלַא
 : (* "טַארקָאמעדילַאיצַאס , ןעשיסור

 ןענעוו ןענָאז טנעקעג ןעמ טלָאװ עבלעז סָאד טקנוּפ טעמכ,

 ןעוועג רעמיא ןענייז ןעטסילאיצַאס ריס םנה :עגַארפ-ןעדיא רעד

 טינ טכַאמ סע ,ןעשנעמ עלא ןופ גנוניטכערַאבכיילג רעד רַאפ
 ױזַא ,ךָאד ,ןערעהעג ייז עיגילער רעדָא קלאפ ןעכלעוו וצ סיוא

 ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ יד ואוו ,רעדנעל ןַאהרַאפ ןענייז סע יו

 ףיוא רעטייברא ןעּפוטשוצפורַא ךיז ןערַאטס ,זנוא וצ ךילדנייפ

 ךאז ענירעהעג ַא סע זיא רעבירעד ,געוו ןעשיטימעסיטנַא םעד

 ןעלָאז ייז זַא ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עֶלַא ןערידנעמַאקער וצ

 לָאז ןעמ זא גנורעדָאפ ַא ןעכיירטשרעטנוא ןעמַארנָארּפ ערעייז ןיא

 ,טכער עשיטילָאּפ ןוא טכער-רעגריב ענידנעטשלָאפ ןעבענ ןעמעלַא

 לָאז ןעמ עינילער רעדָא קלָאפ ןעכלעוו וצ סיוא טינ טכַאמ סע

 ןעפרַאד ,רעדנעל עלַא ןופ ןעטסילַאיצַאס ,רימ ןוא .ןערעהעג

 ליפיוו ןעסייוו רימ ?ייוו ,סערעטניא ןעלעיצעּפס ַא טימ ןָאט סָאד

 ןעדיא יד זיא גנונעוַאב עשיטסילַאיצַאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד

 עגירעדינ ַא רַאפ סָאװ ןוא ,ןענלָאפרע ערהיא טימ טעטכילפרַאפ

 -לעוװו ,ןעײטרַאּפ ןוא ןעגנוריגער יד ףיוא ןעקריוו סע ןעסערעטניא

 ."ןעדיא ןענעג ןעטסירק ןעצעה עכ

 רעבלעז רעד טנָאז "םזיטימעסָאליפ , סע'סעדָאירישזַא ןענעוו

 םעד יו עיניל רעבלעז רעד ףיוא ןעלעטש וצ סָאד זַא ,?עקיטרַא

 טלָאװ סע ןעוו ,ןַאד רָאנ ןיז ַא טאהעג טלָאװ םזיטימעסיטנַא
 טָאהעג ןעטלָאװ ,ןעדיא סלַא ,ןעדיא ואוו ,דנַאל ַאזַא טריטסיזקע

 רעכילרענואא גנולויטּפָא רעד ןופ לויט ַא זיא לעקיטרַא רעד (*
 ַא ןהָא ,עיצקַאדער רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןוא טהעג ןוא ,"קולברעביא
 | .טפירשרעטנוא
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 -נוא ןעוועג ןעטלָאװ ןעטסירק ואוו ןוא ,ןעטסירק יו טכער רחעמ

 ,ןעטסירק ןענייז ייז סָאװ רַאפרעד טגלָאפרַאפ ןוא טקירדרעט
 עשידיא יד ןעלעוו רעמָאט קערש ס'רָאינַאר טפערטַאבנָא סָאװ
 -פעקיטרַא רעד טקרעמַאב ,יןעננערבמוא ןעמעלַא זנוא , ןעקנַאב

 ןעלעוו ,ןָאט סָאד ןעלעוו ןעקנַאב יד ביוא, : םעד ןעגעוו רעביירש

 עכלעוו ןעקנַאב סלַא טינ ןוא ןעקנַאב סלא ןָאט סָאד ייז

 עשימָאנָאקע ןַא זיא ענַארפ-קנַאב יד, זַא -- "ןעדיא וצ ןערעהעג
 "יעלַאנָאיצַאנ ןייק טינ ןוא עגַארפ

 יד לעקיטרַא םעד ןיא ןענייז גיניזפמראש ןוא טנַאסערעטניא

 | : תורוש עדנעגלָאפ
 עשיטילָאּפ עבלעז יד ןעבָאה ןעלָאז ןעיורפ זַא גידנערעדַאפ,

 -ידיא ןעניז ןיא ךילריטאנ סערגנָאק רעד טָאה ,רענעמ יו טכער
 א רַאפ סָאװ אט ,ױזַא ביוא .ערעדנא יװ טוג יוזַא ןעיורפ עש
 4 ליּפשייב םוצ ,ןעינעמור וצ גוצעב ןיא גנורעדָאפ עזיד טָאה םינּפ

 "ור ןופ ןעיורפ עשידיא ראפ ןעוו טייצ רעד ןיא זַא ,סיוא טקוק סע
 ,טכער-רענריב ענידנעטשלָאפ סערגנָאק רעד טרעדָאפ ןעינעמ
 -ַאלטכער רעד ןענעג ןעריטסעטָארּפ וצ גיטיונ רַאפ םינ רע טלַאה
 טזייוו סָאװרַאפ ,ןעינעמור ןופ רענעמ עשידיא יד ןופ םייקניז
 םענהעש םעד ֹוצ טייקשיאייטרַאּפ ַאזַא סיױרַא סערגנָאק רעד
 " ?טבעלשענ

 "רע ךיא בָאה ,לעסירב ןופ ןערהָאפענקעװַא ןיב ךיא רעדייא

 ןופ םענייא -- רעהעטשרָאפ עשידיא ןופ ףירב ייווצ ןעטלַאה
 ,ףירב ןעטירד ַא ןוא -- ןעכנימ ןופ ןעטייווצ ַא ןוא טסעּפַאדוב
 ןייק טקישענרעביא רימ ןעמ טָאה ,ןענַאװ ןופ טינ קנערעג ךיא
 רעטסעּפאדוב רעד .,74 טקנוּפ , ןיימ ןענעװו ץְלַא --- ןָאדנָאל

 טסייג ןעבלעז םעד ןיא רהעפעגנוא ןעבירשעג ןעוועג זיא ףירב
 רענעכנימ רעד ,רימ וצ טדערעג טָאה רעניבַאר רעלעסירב רעד יו
 רעד ןוא ,םזילַאיצַאס ןעגעג ?ופלּפ ַא ןיא טזָאלעגניירַא ךיז טָאה
 -נעכָאװ רעש'םידוהי ַא ןופ רָאטקַאדער םעד ןופ) ףידב רעטירד

 ןעמייהלעצנייא ןעקישוצ םהיא לָאז ךיא ןעטעבעג טָאה (טָאלב
 .ענַארפעדיא רעד רעביא עטַאבעד-סערגנָאק רעד ןופ

 -ָאיצאנ רעד ןיא ןערָאװעג טריטוקסיד ךָאנרעד זיא עדער ןיימ
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 זיא ךיוא .ןעכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא עסערּפ רעשידיא שיטסילַאנ

 .עסערּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןעראוועג טדערעג רהיא ןעגעוו

 -עג יו .טייברַא ןייז טימ ןעגנַאגעגנָא זיא סערגנָאק רעד

 עטשרע יד ןופ עדעי ןעמ טָאה ,ןעסערגנָאק עכלעזַא ףיוא ךילנהעוו

 טימ קַאּפ רעצנַאנ ַא ןוא ,ןעדנוטש עליפ טריטוקסיד סעיצולָאזער

 ךָאנרעד ןענייז עזיד .גָאט ןעטצעל ן'פיוא ןעבילבעג זיא ןענַארּפ

 ,(גוצ-לענש ן'םיוא ןערָאװעג טקישעגכרוד) ןערָאװעג ?דעדוָארליער,

 .אקירעמַא ןיא סיוא ךיז טקירד ןעמ יו

5 

 -- .םנעהנ ןיא --- .סאיזעלגיא -- .אנליוו ןופ סעקטנעדוטס
 יו ױזַא --- .שטייורוח קַאסיא -- .לָאינאמראק

 .םי ץ'פיוא ךיז ןענעגעגַאב סָאװ ןעפיש

 -רָאפ רעגנוי רעד ,עדלעװרעדנַאװ וצ רימ וצ טהעג לָאמ ןייא

 זַא ,רימ וצ טגָאז ןוא ,עטימָאק-סטנעמשזדניערא רעד ןופ רעדנעציז

 יז; .רימ טימ ןהעז ךיז ןעליוו ,סעקטנעדוטס ,סניליירפ ייווצ

 לע טָאה --- "אנליוו ןופ ,טדָאטש רעיא ןופ ןענייז ייז זַא ,ןענָאז
 .טרהעלקרע רימ

 -עגרָאפ ךיז ןעבָאה רימ רַאפ ןוא ,ןעגנַאגעגפױרַא ןיב ךיא

 טרידוטש ןַאד ןעבָאה עכלעוו ,"סעינשירַאב , עשידיא ייווצ טלעטש

 ןעסייהעג טָאה ייז ןופ ענייא .טעטיסרעווינוא רעלעסירב םעד ןיא

 רעטנַאקַאב-טונ ,רעכייר ַא ןופ רעטכָאט יד ןעוועג זיא יז ;לָאנעס

 -רַאקעטּפַא ןַא ןעטלַאהעג טָאה רעטָאפ רהיא .עילימַאפ רענליוו

 -רעד ךיז ןעבָאה ייז .(רָאטס גָארד ל?יײסלָאה) ןיזַאנַאמ ןעקס

 ַא רערעייז זַא ,טקַאפ רעד ןוא ,רענליוו ַא ןיב ךיא זַא ,טסואוו

 ןעסיורג ַא טכַאמענ ייז ףיוא טָאה ,טאנעלעד ַא זיא ןַאמסדנַאל

 ןענייז ריס .ייז ייב סוחי רעצנאנ א ןעוועג זיא סע קורדנייא

 -ָאנַאבור טלעטשענרָאפ ייז רַאפ בָאה ךיא ,ןערָאװעגנ טנַאקַאב

 .ךיז וצ ייהט ףיוא ןעדַאלענייַא זנוא ןעבָאה ייז ןוא ן'שטיוו

 ךיא ןעוו .ןעכַאז ענעדישרַאפ ןענעוו טסעומשענ ןעבָאה רימ

 - טָאה ,אנליוו ןעגעוו ןעדייר סעקטנעדוטס יד טימ טפורּפעג בָאה
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 -ילטפאשניימענ גינעוו רהעז ןעבָאה רימ זַא ,טניײצענסױרַא ךיז
 זיא זייולייט .טינרָאנ עטנַאקַאב עכילטפַאשניימעג ןייק .סעכ

 -ַאפ רעכייר ַא וצ טרעהעג ןעבָאה ייז ?ייוו ,ןעווענ רשפא סָאד

 רעבָא .רעניימ יו זיירק ןעכילטפַאשלעזענ רעדנַא ןַא וצ ,עילימ

 ןיב ךיא סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא רקיע רעד .זייוולייט רָאנ

 רעדיוו .רהָאֹי ןייא רָאנ --- ייז ןוא רהָאי ןהעצ ןעוועג אנליוו ןופ
 .םָארטש-סנעבעל רעד טפיל סע ?ענש יװ טלהיפרעד ךיא בָאה

 .רוד רעדנַא ןַא וצ רעהענ ךיא זַא טכודענ ךיז טָאה רימ

 שטיװָאנַאבור ןוא אקירעמַא ןענעו טלהעצרעד בָאה ךיא

 .ננונעװַאב רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעד ןוא זירַאּפ  ןעגעוו

 עטסניטכיוו יד ןופ ענייא ןעוועג זיא --- ןיטסירק ַא --- יורפ ןייז

 םעד ןופ דילנטימ ַא ,"ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ, רעד ןופ סנירעפמעק

 ןעועג זיא רע ןוא ;?טעטימָאק ינלעטינלָאּפסיא , ןעטמהירַאב
 סָאװ ,סעצלָאװָאדָארַאנ ענעהעזעגנָא עֶלַא טימ טנַאקַאב טנעהָאנ

 .זירַאּפ ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה

 "עג רימ ףיוא ןעבָאה סָאװ ,סענעצס-סערגנָאק יד ןופ ענייא

 רעשינַאּפש א :עדנענלָאפ יד ןעוועג זיא ,קורדנייא ןעפיט א טכַאמ

 טדער ןוא טהעטש סאיזעלניא ָאלבַאּפ ןעמָאנ ן'טימ טאגעלעד

 רענייק טעמכ םנה ןוא ,ךַארּפש-רעטומ ןייז ףיוא סערננָאק ן'רַאפ

 ןערעה ,טרָאװ א טינ טהעטשרַאפ ןעטַאנעלעד ערעדנַא יד ןופ
 םעד ןיא ןוא ,טײקמַאזקרעמפיוא רעטנַאּפשעג ַא טימס ךָאד ייז

 ןעגנורדענכרוד זיא עכלעוו ,טייקליטש ַַא טשרעה לָאז ןעסיורג

 .טייקטרעבױצַאב ןוא גנורעטסיינַאב טימ

 יד ןופ רענייא ףיוא רָאנ זַא ,טרהעלקרע ןיוש בָאה ךיא

 ---שילגנע ןוא שיזיוצנארפ ,שטייד --- ןעכַארּפש ענעמונעגנָא יירד

 + "נערשאב עזיד) סעדננָאק ן'ראפ עדער א ןעטלאה טנעקענ ןעמ טָאה

 : "יא יד םירָאו ,טייקנידנעװטיונ עשיטקַארּפ ַא ןעוועג זיא נוק

 "רַאפ ךיוא טָאה ןעכַארּפש ייווצ ףיוא עדער רעדעי ןופ גנוצעזרעב

 -ַאב ןיימעגלא ןעוועג זיא סאיזעלניא רעבָא .,(טייצ ?יפוצ ןעמונ

 םהיא ןוא םהַאנסיוא ןַא טכַאמענ ןעמ טָאה ,טבילַאב ןוא טלַאק

 ,רעסַאלב ַא ןעװעג זיא רע .שינַאּפש ףיוא ןעדייר וצ טביולרע

 עיפב עניטכיל ןוא דרָאב רעדנַאלב ַא טימ ,רָאה עדנַאלב טימ
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 ןעגױא עניזָאד יד ןעבָאה ,טדעיוצ ךיז טָאה רע ןעוו .ןעניוא

 -עג ןעבָאה ןייצ ענייז ןוא ,ןייש רענעטלעז ַא טימ טניישעג ענייז

 -עג טָאה םינּפ רעכיילב ןייז .ןעמַאלפ עסייוו יו טעשטשילב

 טָאה עמיטש ןייז ;תמ ןעטרעטסיײנַאב א ייב יװ טקנַאלב

 טימ טדערעג טָאה רע  .,רענעט עשידרעיטינ טימ ןעגנולקעג

 .טפאשנערייל

 רעדנעכליה ַא ןעכָארבעגסױא טָאה ,טגידנעעג טָאה רע ןעוו

 ןוא רעדיוװ ןערָאװעג טלָאהרעדיװ זיא רעכלעוו ,טנעמסירָאלּפַא

 ףיא עדער ןייז טצעזרעביא רעצימיא טָאה ךָאנרעד  .רעדיוו

 סאיזעלגיא זיא ןֶא עדנוטש רעזיד ןופ .ןעכַארּפש ענעמונעגנָא יד

 .סערגנָאק םעד ןופ ןערוניפ עטס'טלוב יד ןופ רענייא ןערָאװעג

 ןופ ענייא) טנעהנ טדָאטש רעשינלעב רעד ןופ ןעסָאנעג יד

 / סערגנָאק ןעצנַאג םעד ןעבָאה (אּפָאריײא ןיא טדעמש עטסטלע יד

 ילַאוצַאס יד זיא טנעהג ןיא .גָאט א ףיוא ךיז וצ ןעדַאלעגנייא

 -נַא עוװיטַארעּפָאָאק יד ןוא ,קראטש ןעוועג גנונעוואב עשיטס

 ןופ ּפָארַא ןענייז רימ ןעו .סיורג ןעוועג ןענייז ןעטלַאטש

 ,זיוה-סקלָאפ רעטנעהג רעד וצ טרישרַאמ ןעבָאה ןוא לַאזקָאװ

 ,ןעילימַאפ-רעטײברַא טימ טקַאּפעג ןעוועג ןערַאוטַארט יד ןענייז

 דובכל ןענהָאפ טימ טצוּפעגסױא ןעוועג ןענייז ןערעיומ עלימ ןוא

 ,גננומיטש רענעביוהעג ַאזַא ןיא ןעוועג זיא לעינעס ןעיסול .זנוא

 ישרַאמ ןוא ,ךיז וצ םירָא ןיימ טקירדעג עלייוו עלַא טָאה רע זַא

 סקניל ןוא סטכער ןעניינ ןיא ןעטלַאהעג ךיז רע טָאה ,גידנעד

 קירעמא'ל !{ ילאס ואוו קירעמא'ל, : סדוארק יד וצ ןעירשעג ןוא

 .(ךייא טסירג אקירעמַא) * ! ילאס ואוו

 "ער ןוא ןעטרעצנַאק ,ןעטעקנַאב ןופ נָאט א ןעוועג זיא סָאד

 יד ןופ רענייא טָאה ,גָאטייב ,טעקנַאב-טּפױה םעד ףיוא .סעד

 עגילייוגנַאל ןוא עגנַאלױצ א ןעטלַאהעג ןעטַאנעלעד עשטייד

 | | .עדער

 ,רערהיפ רעשטייד רעד טָאה -- ? סאיזעלניא זיא אוו,

 ןעבעל ןעסעזענ ןענייז סָאװ יד ייב טנערפענ ,לעבעב טסונוא

 ."רעסעב ךס א ךיא העטשרַאפ םהיא .ןעדייר רע לָאז -- םהיא

 ןעמ טָאה ,לעסירב ןייק טרעקענמוא ךיז ןעבָאה רימ ןעוו
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 -סיוא ךיז ןעבָאה זנוא ןופ טרעדנוה רֶאֹּפ ַא .טריפַארגָאטַאפ זנוא
 -סטכירעג רעטלַא ןַא ןופ ּפערט יד ףיוא טצעזעגסיוא ןוא טלעטשעג

 ןנוא טָאה ןעמ ןוא ,"?ּפעּפ עד ןָאזעמ, םעד ןופ טייוו טינ ,עדייבעג
 -נעזרעּפ ןיימ ןופ םואעזומ םעד ןיא ,לָאמ ייווצ ןעמונעגרעטנורַא
 ערעייט ייווצ ןעּפורג עשיפַארגָאטַאפ ייווצ יד ןענייז עטכישענ רעכיל
 | .ןעלָאמקנעד

 שזדייּפ ייב ןערָאװעג ןעבענעג ָאד ןענייז סָאװ ,רעדליב ייווצ יד
 ייוצ ענעי ןופ ןעמונעגסױרַא ןענייז ,169 שזדייּפ ייב ןוא 2
 .ןעּפורג עטריפַארנָאטַאפ עסיורג

 ןעבילברַאפ רימ ייב ןיא הליב-ןעקנַאדעג רעטנַאסערעטניא ןַא
 ן'רַאפ לעסירב ןיא טאהעג ןעבָאה רימ סָאװ ,טעקנַאב םעד ןופ
 יד ןופ רענייא ןעסעזעג זיא ןעמַאזוצ רימ טימ .,ןערהָאפקעװא
 ןעמָאנ ן'טימ ךיא רעשטייד ַא ,ןעטַארקַאמעדילַאיצַאס עשטייד
 רעשטייד רעד ןופ רערהעל ַא ןעוועג לָאמַא זיא רע .םרואוו
 טנערעלעגסיוא ךיז רע טָאה ָאזלַא .ףַארג ןעשיסור ַא ייב ךַארּפש

 וצ ןעבָארּפ עכילטע טכַאמענ טציא טָאה רע ןוא שיסור ?עסיבַא
 .נלָאפרע ןהֶָא רעבָא ,ךארּפש רעזיד ףיוא .רימ טימ ןעדייר

 ןֹופ זייוולייט ,טמירַאװעגנָא ןערָאװעג ןענייז ןעטַאנעלעד יד
 "ונעג ךיז ןעבָאה עלַא .טימעג ןעטוג ןופ עקַאט זייוולייט ןוא ןייוז
 -איצולָאװער םעד ןעצנַאט ןעמונעג ןעבָאה ןוא טנעה יד רַאפ ןעמ
 טימ ןעגנוזעג ןוא טצנַאטעג טָאה םרואוו ."לָאינַאמרַאק , ןערענ
 ךיז ןעלסיירט רָאה עגנַאל ענייז יװ ,ךיז טכַאד ,העז ךיא .רעייפ
 | | .ןעגנוגעוואב ענייז וצ טקַאט ןיא

 ן'טימ יורפ ַא ןעוועג זיא עיצַאגעלעד רעשידעווש רעד ןיא
 שטייד ףיוא רימ וצ גידנעדייר .(עשידיא ןייק טינ) סקַאז ןעמָאנ
 ,("קיזייא קחצי,) ן'שטיוורוה קַאסיא ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז יז טָאה
 סָאװ ,ןעכָאװ עכילטע יד ןיא ןערָאװעג טנַאקַאב זיא יז ןעמעוו םימ
 יז סָאװ גנוקרעמַאב ַא .("ןעדעװש ןיא טכַארברַאֿפ טָאה רע

 רימ יוװ םעדכָאנ טווצ עצרוק ַא אקירעמַא ןייק ןעמוקעג זוא רע (*
 ,קסנימ ןופ ןעוועג זוא רע .."גנוטיוצ רעטייברַא יד טעדנורגעג ןעבָאה
 ןיא .ןעלַאקידַאר יד ןעשיווצ עלָאר עגיטכיוו ַא טליפשעג טָאה רע ואוז
 ןוא טרידוטש רע טָאה רעטעּפש .עיוָאנמוג יד טגידנעעג רע טָאה קסנומ

 ,ריביס ןיא טקישרַאפ ןוא טריטסערַא םהוא טָאה ןעמ ויב ,טעטוסרעווונוא | |
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 רימ ךיז טָאה ,שיט םייב רימ ןענעקטנַא גידנעציז ,טכַאמעג טָאה
 .ןעקנַאדעג ןיימ ןיא טצירקעגנייַא

 -- ץרַאה טימ טנָאזעג יז טָאה --- דנערהיר ױזַא זיא סע,
 יו ױזַא ןעמַאזוצ עֶלַא רימ ןענייז טָא זַא ,ךיז טנַאמרעד ןעמ ןעוו
 רהעמ ןוא ןערהָאמוצ ךיז רימ ןעלעוו רלַאב ןוא ,עילימַאפ ַא

 . ."גירעיורט ױזַא זיא סע ,ןהעז טינ לָאמנייק ןיוש ךיז אמתסמ

 -נעמַאזוצ ךָאנרעד ננוקרעמַאב רהיא זיא ןעקנַאדעג ןיימ ןיא
 ססעּפ טאהד סּפיש , ןַאמָאר ןעשילננע ןַא טימ ןערָאװעג ןעדנובעג

 ,(טכַאנייב םי ן'פיוא ךיז ןענעגעגַאב עכלעוו ןעפיש) "טיַאנ יד ןיא

 עלייוו ַא ףיוא ךיז ןענעגעגַאב ןעפיש יד .ןערארראה סירטיב ןופ
 לָאמנייק ךיז ייז ןעהעז רהעמ ;רעדנַאנַאפ רעדיוו ךיז ןעהעג ןוא

 עננוי ַא ןוא ןַאס רעננוי ַא יװ רָאפ טלעטש ןַאמָאר רעד .טינ
 ייז .ץייוש רעד ןיא זיוה-גנידרָאב ַא ןיא טנַאקַאב ןערעוװו יורפ

 ןעמַאזוצ ןענייז ייז רעבָא ,טריסערעטניארַאפ גיטייזנעגעג ןערעוו
 ייז ןעהעז רהעמ ןוא ךיז ןערהָאפוצ ייז ;טייצ עצרוק א רָאנ
 ,טינ ךיז

 ענעצס ַא .ןעגנומיטש עניטעמוא טפאש ךיז ןעדייש סָאד

 ַא זיא ,ףיש ַא רעדָא נוצ ַא ּפִא סהעג סע ןעוו ךיז ןענעגעז ןופ

 .ענעצס עשינַארט

 ןוא טַאקָאװדַא ףיוא טרידומשעגסיוא רע טָאה ,קירוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוז

 זיא רע .טדָאמשיסטרובעג ןייז ןיא ןעריציטקַארּפ וצ ןעביוהעגנָא טָאה

 רע .קסנומ ןיא ןעמַאקָאװדַא עטסגוטכיוו יד ןופ רענייא ןערָאוװעג דלַאב

 ךָאנ רהַאפעג ןיא ןעוועג זיא ןוא ןערַאװעג טשימרַאפ רעדיוו רעבָא זיא

 ואוו ,ןעדעווש ןייק ןעפָאלטנַא רע זיא ןַאד .ןערעוו וצ טריטסערַא לָאמַא

 ןיסָאנעג וד זיא ןַאד ןוא ,טווצ עסיוועג ַא ןעטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רע

 -עמַא ןייק קעוװַא רע זיא ןעדעווש ןופ .ןערָאװעג טנַאקעב םהוא טומ טקַאז
 ןופ ןעטנַארגימוא עטנעגולעטניא יד םהיא ןעבָאה קרָאי וינ ןיא .אקיר

 טלהעצרעד זנוא ןעבָאה ויז .טסַאג ןערעייט ַא יװ ןעמונעגפיוא קסנומ

 טָאה רע סָאו עלָאר עכיוה יד ןוא ןעטייקגוהעפ עסיורג ענייז ןעגעוו

 -סטרובעג רעייז ןיא ןעשנעמ ענעטירשעגטרַאפ וד ןעשיווצ טליּפשעג

 -שיסור רעד ןיא עלָאר עגיטכיוו ַא ןעליּפש ןעמונעג ךיילג טָאה רע .טדָאטש

 ,קרָאי ןינ ןופ עינָאלָאק רעדנעדייר
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 -הענ ןעזיוצנַארפ יד ןוא גָאלשרָאֿפ ַא ןעכַאמ רעדנעלגנע יד
 --- .םַאדלָאס רעטלַא ןַא -- .ולרעטאוו ןיא -- .ןָא טינ ןעמ

 ?ןע ןָאעלַאּפַאנ ןהעזעג רע טָאה

 ַא טכַאמענ רעדנעלננע ןַא טָאה ךיז ןערהָאפרעדנַאנַאפ ן'רַאפ
 ןעלָאז סעיצַאנעלעד עשיזיוצנַארפ ןוא עשילגנע יד זַא ,גַאלשרָאפ

 .טנעה יד ןעבעג ְךיִז ןעטרָאד ןוא ו?רעטָאװ ןעכוזַאב ןעמַאזוצ

 -ַאנ ואוו ,טכַאלש רעשירָאטסיח רעד ןופ ץַאלּפ רעד זיא ןלרעטָאװ
 ייב ענַאלרעדינ עכילדנע ןייז טאהענ טָאה רעטשרע רעד ןָאעלָאּפ

 .רעדנעלגנע יד ייב ךילכעזטּפיוה ,ןעשטייד יד ןוא רעדנעלגנע יד

 עזייר עדנוטש ַא ייב --- ?עסירב ןעבעל ךיז טניפעג לעטדעטש יד

 ייז .ץַאלּפ םעד ןעקוקַאב ןערהָאפ רעדנעלגנע ךס ַא .ןעטרָאד ןופ

 םעד ןהעז -- סערעטניא ןעשיטָאירטַאּפ ַא טימ ןיחַא ןערהָאפ
 ,ָאזלַא ,גיז ןעשירָאטסיה םעד טָאהעג טָאה ןָאיצַאנ רעייז ואוו טרָא
 רעהעטשרָאפ יד זַא ןענָאלשעגרָאפ עיצַאנעלעד עשילגנע יד טָאה

 -ניא א טימ ןערהָאפרעבירַא ןיהַא ןעלָאז ןענָאיצַאנ ייווצ יד ןופ

 ץַאלּפ םעד ףױױא ;סערעטניא ןעשיטסילַאיצָאס-לַאנָאיצַאנרעט
 ,סיוטשנעמאזוצ ןעניטולב רעייז טָאהעג ןעבָאה סעדייז ערעייז ואוו
 עיצַארטסנַאמעד ַא ןעכַאמ ןוא טנעה יד ןעקירד ךיז ייז ןעלָאז
 ,טפַאשרעדירב-רעקלעפ  ןופ

 -ּמִא גַאלשרָאפ ן'ףיוא ןעבָאה ןעטאנעלעד עשיזיוצנַארפ יד
 ןעמַאזוצ ןעלָאז ייז :ןעגייווש-ליטש ןעזייב ַא טימ טרעפטנעעג
 טניזַאב זיא ןָאיצַאנ רעייז ואוו ,דלעפ יד ןעכוזַאב רעדנעלננע טימ
 -רךָאפ רעזָאלטקַאט א רַאפ סָאװ, !רעדנעלגנע יד ןופ ןערָאװעג
 .ייז ןופ רָאַּפ א ןֹופ טרעהענ ךיא בָאה -- "? {נַאלש

 רַאפ גנושַאררעביא עכילצרעמש עטייווצ ַא ןעוועג זיא סָאד
 -ילריטַאנ ןוא רענעש ןייז טנעקעג טָאה סָאװ ,ךיז טכַאד .רימ
 ךָאד ןוא ?ןעסָאנעג עשילגנע יד ןופ נַאלשרָאפ רעד יו רעכ
 ןעד יצ .ןעסיוטשעגקירוצ סָאד ןעטאגעלעד עשיזיוצנארפ יד ןעבָאה
 רעד זַא ןוא ,ןעזיוצנַארפ ץלַא ןופ רעהירפ ןענייז ייז זַא ,סע טסייה
 רהעמ טינ זיא טייקכילרעדירב רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ּפיצנירּפ
 ? ייז ייב טרָאװ רעטסוּפ ַא יו
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 "ער רעשידיא ןיימ ןופ לַאפכרוד םעד טימ ןעמַאזוצ ,סָאד

 ןעקעלפ ייווצ יװ ןורכז ןיימ ןיא ןעבָארגעגנייא ךיז טָאה ,עיצולָאז

 .סערננָאק ןעבילרעה םעד ףיוא

 טאהעג ארומ ךילריטַאנ ןעבָאה ןעטַאנעלעד עשיזיוצנַארפ יד

 טכַאמעג טלָאװ טכירַאב רעד סָאװ קורדנייא ןעטכעלש םעד ראט

 ,עכלעזַא ןעװעג ייז ןעשיווצ רעבָא ןענייז סע .ךיירקנַארפ ןיא

 ךיוא ןענייז ,ןעזיוצנַארפ סלַא ,ןעלהיפעג ענעגייא ערעייז סָאװ

 .גַאלשרָאפ םעד ןעגענ ןעוועג

 ןענייז ןעטַאנעלעד עשילגנע יד ןופ ןהעצפופ רעדָא ןהעצ ייב

 "טיט ייז טימ ןיב ךיא ןוא ,ולרעטָאװ ןייק ןערהָאפענ ןיילַא ןַאד

 "ענ ֹונֹוא וצ ךיז ןעבָאה ,ןעמוקעגנָא ןיחַא ןענייז רימ ןעוו

 ןעמוק ,טקרעמַאב ןיוש בָאה ךיא יו ."סדיאנ, עשינלעב טעדנעוו

 א ןעכאמ רענױאװנייַא יד ןופ ענינייא ןוא ,רעדנעלגנע ךס ַא ןיהא

 םעד ןופ רעיגלעב יד ךיז ןעבָאה טַאטלוזער סלא .ייז ןופ ןעבעֿכ

 .שילגנע ןערייר טנערעלעגסיוא דנעגעג

 סלַא ןעבָאה ןעטַאנעלעד עשילגנע יד ןופ יירד ןוא ךיא

 .סעצנַאװ עצרַאװש עסיורג טימ ןַאמ ןעכיוה ַא ןעמונעג "ריַאג ,

 םינ ןעבָאה רימ רעבָא ,גיסילפ רהעז שילגנע טדערעג טָאה רע

 ןעגנולקעג טָאה עמיטש ןייז .טרָאװ ןייק ןהעטשראפ טנעקעג

 ךַארּפשפױא ןייז ןוא ,דמַאז טימ ןעטָאשעגנָא ןעוועג טלָאװ יז יו

 רע זַא טסואוועג טינ טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,ענדָאמ אזא ןעוועג זיא

 סעּפע זיא סָאד זַא ,טניימעג ךיא טלָאװ ,זנוא וצ שילננע טדער

 .ןושל רעדנַא ןַא

 .רעטכָאט ןייז ןעפלָאהעגסיוא םהיא טָאה לעסיבַא רעטעּפש

 ןעטרָאד ןופ זיא ןוא ולרעטָאװ ןיא ןערָאװעג ןערָאבענ זיא יז

 שילגנע טדערעג יז טָאה ךָאד ןוא ,ןערהָאפעגסױרַא טינ לָאמנייק

 ןענופעג רעמיא ךיז טָאה יז ,ןירעדנעלגנע ענערָאבעג ַא יו טעמכ

 ,דנעגעג םעד ןהעז דנַאלגנע ןופ ןעמוק סָאװ עדנעזייר יד ןעשיווצ

 .ךיירקנַארפ רעביא ניז ןעסיורג םעד טָאהעג טָאה דנַאל רעייז ואוו
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 טיורב ץרַאװש ןעסענענ ןוא ךלימס ןעקנורטעג ןעבָאה רימ

 זנוא טָאה ןעמ .טנעװ עטרעכעלוצ טימ ןיוה רעטלַא ַא ןיא

 ןעמ .ןָאעלַאּפַאנ טניטבענעג טָאה זיוה רעזיד ןיא זַא ,טגָאזעג

 ,טרעלקרע ןוא טנעוו יד ןיא רעכעל יד ףיוא ןעזיוועגנָא זנוא טָאה

 -ךנייפ יד ןופ ןעניולפעג ןענייז סָאװ ,ןעליוק יד ןופ זיא סָאד זַא

 .ןעעמרַא עכיל

 ,ןעכַאז עליפ .תמא זיא ץלַא זַא ,רעכיז ןעווענ טינ ןיב ךיא
 ; תמא ןעוװעג ָאי ןענייז ,טלהעצרעד ןעבָאה ?סדיַאג, יד סָאװ

 עטכישעג יד ידכ ,עיזַאטנַאפ טימ טצוּפַאב רעבָא ייז ןעבָאה ייז
 .רעטנַאסערעטניא ןעמוקסיוא לָאז

 .טנאה רעטקערטשענסיוא ןַא טיס ןענַאטשעג זיא ןקז ַא

 ס'ןָאעלַאּפַאנ ןיא טָאדלָאס א ןופ רעדיילק יד ןענָארטעג טָאה רע

 טרעדנוה רעביא ןזיא רע זַא ,טרעכיזרַאפ זנוא טָאה רע .עעמרַא

 ןעטמהיראב םעד ןיא ןעמונענ ?ייטנא טָאה רע זַא ןוא טלַא רהֶאי

 רע םירָאװו ,ןעוועג טינ סָאד זיא ךילנעמנוא טולָאסבַא .טכַאלש

 עניימ .טלעפייווצענ ךיא בָאה ךָאד .טלַא רהעז ןהעזענפיוא טָאה

 ,טביולגעג ךיילנ םהיא ןעבָאה רעבָא רעטיילנייב עשילגנע

 טסולגענ ךיז טָאה ייז .ןעביולג םהיא טלָאװענ ייז ךיז טָאה סע

 ןלרעטָאװ ןיא ןעבָאה ייז זַא ,ןעלהעצרעד םייה רעד ןיא ןענעק וצ

 ס'ןָאעלָאּפַאנ ןיא ןעמונעג לייטנא טָאה סָאװ ,ןַאמ ַא ןהעזעג

 ,טכַאלש

 ןופ ננוי רענהעש א ןעוועג זיא רעדנעלננע יד ןופ רענייא

 טימ ןעננעז םייב ןעטלאהעג ךיז ןעבָאה רימ ןעו .22 רהָאי ַא

 -נָאל ןייק ןעטרָאד ןופ ןוא ,זירַאּפ ןייק ןערהָאפ וצ ?סדיַאג , יד

 זנוא טימ טדערענ טָאה עכלעוו ,לעדיימ עשינלעב יד טָאה ,ןָאד

 -ַאטשעג ןענייז רימ .ךערּפשעג ַא םהיא טימ ןעגיוצראפ ,שילגנע

 ןעדייב ייב יו ןהעזעג ןעבָאה ריס .טרַאװעג ןוא ןעטייוו ןופ ןענ

 טינ טנייה זנוא טימ ןיוש טעוװ רע ,ָא, .,רע'םינּפ יד ןענייש

 .רעדנעלננע יד ןופ רענייא ןעפורעגנּפָא ךיז טָאה -- 7 ! ןערהָאפ

 ,ונוא טימ ןערהַָאפוצטימ טָאטשנָא .ןעפָארטענ טָאה רע ןוא

 ןיא רע .טנענעזענ ךיז זנוא טימ עסָאנעג רעננוי רעזנוא טָאה

 ,געט רֶאֹּפ א ףיוא ןלרעטָאװ ןיא ןעבילברַאפ
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44 
 = .תיש ץ'ףיוא םינכש ייווצ עניימ --- .קירוצ עזייר יד

 ,אקירעמא ןיא קירוצ --- .ןערישזַאסַאּפ ערעדנַא

 ַא ףיוא זירַאּפ ןייק קירוצ ןערהָאפעג ךיא ןיב ?עסירב ןופ

 ךיא ןיב ןעטרָאד .,ןָאדנָאל ןייק קירוצ ןעטרָאד ןופ ןוא .געט רָאּפ

 -עג רימ רַאפ זיא רעכלעוו ,גניטימ-סַאמ ןעסיורג ַא וצ ןעמוקעג

 .גניטימ ן'ףיוא ךיילג לַאזקָאװ ןופ --- טיירגעגוצ ןעוו

 ןערעטלע עניימ ןופ הירב ַא ןענופעג ךיא בָאה ןָאדנָאל ןיא
 ןיימ ןופ סורג א ןעוועג זיא םהיא ןיא ןוא ,ןעמהומ ןיימ ןוא
 .רעדורב

 ן'טימ טכַאמעג ןיוש ךיא בָאה אקירעמַא ןייק קירוצ עזייר יד

 -ַאק רעסיורג ַא ןיא לעטעב ַא טאהעג בָאה ךיא .סָאלק ןעטייווצ

 -ַאסַאּפ ערעדנַא ייווצ ןענופענ ךיז ןעבָאה ריס ץוח א ואוו ,עטוי

 גיצכַא ןופ ןַאמשירייא ןַא ןעווענ זיא ייז ןופ רענייא .ןערישז

 ןיא רע .רָאה עסייוו-ךלימ טימ ןקז רעניטפערק ,רעכיוה ַא ,רהָאי

 ןהעזעג טינ ןיוש ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןחוז ַא וצ ןערהָאפעג

 -יימשעג טּפָא רעבָא ,גינעוו רהעז טדערעג טָאה רע .רהָאי 2

 ןיא ןכש רעטייווצ ןיימ ,לעכיימש ןענולק ,ןעטוג ַא טימ ,טלעב
 ןינ ןיא טניואועג טָאה רעכלעוו ,רעדנעלננע רעגנוי ַא ןעוועגנ

 -לע ענייז וצ ךוזַאב ַא ןופ טרעקעגמוא טציא ךיז טָאה ןוא קרָאי

 -ננע רעד .ןערָאװעג טעדניירפַאב יירד עֶלַא ןענייז רימ .,ןערעט

 ַא יו טנידַאב ןַאמ ןענירהָאי-ניצכַא םעד ןעבָאה ךיא ןוא רעדנעל

 ןעכילביל ןייז טימ ןעקנַאדַאב ןנוא טנעלפ רע ןוא ,ןעדייז

 .לעכיימש

 -ַאיצָאס א רַאפ ןעכַאמ טפורּפענ ךיא בָאה ןַאמ ןעגנוי םעד

 סָאד ןיא ריס .טריסערעטניא טינ רעבָא ךיז טָאה רע ;טסיל

 רעדעי זַא ,טכַא-עג ךיז טָאה ריס .רַאברעדנָאז ןעמוקעגסיוא

 -ָאס ן'רַאפ ןעּפַאכנָא ךיז ףרַאד ,שיטַאּפמיס רימ זיא סָאװ ,שנעמ

 ןעשנעמ עֶלַא טינ :טגָאזעג ךיז וצ רעבָא בָאה ךיא ,םזילַאיצ
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 רעגנוי רעזיד .ןענַארּפ עכילטפַאשלעזעג טימס ךיז ןעריסערעטניא

 -יצַאב עכילנעזרעּפ ענייז ןיא שנעמ רעטוג רעכילרהע ןַא זיא ןַאמ

 עכילנעזרעּפ יו רעטייו רעבָא ;ןעשנעמ ערעדנַא וצ ןעגנוה

 ךיא ןוא .טינ סערעטניא רעכילשנעמ ןייז טהעג ןעננוהיצַאב

 אמתסמ ןענייז רַאפרעד :טכַארטעג ךיז בָאה ךיא יו ,קנעדעג

 טימ ןעריסערעטניא ךיז ןענעק עבלעוו ,ןעשנעמ ךס ַא ןאהרַאפ

 רעייז ןעבעגקעווַא ןענעק ייז ; םענלעצנייא םעד טימ טינ ןוא ?להק

 לָאז שנעמ ןייא ןעוו ןוא ,טייהשנעמ רעצנַאג רעד רַאפ ןעבעֿל

 ןעכַאמ טינ רשפא ייז ףיוא סָאד טעװ ,רעגנוה ןופ ןעבראטש

 .קורדנייא ןייק

 -מעשט , ייוצ ןערהָאפענ ןענייז ףיש רעבלעז רעד ףיוא

 רעטייפ רעד ."רעדייר-לקיסייב, ַא ןוא "רעטייפ, ַא :*סנָאיּפ

 -ַאד ַא ,רעניילק ַא ,רעטכייל ַא -- "טיעוו-רעדעפ , ַא ןעוועג זיא

 קנילפ ןוא ףייטש ןוא רעדעפ ַא יװ גנירג ןעוועג זיא רע ,רעקניר

 טיעװרעדעפ ןָאיּפמעשט רעד ןעוועג זיא רע .ענישזורפס ַא יװ

 .אקירעמַא ןיא ןעטייפ ךיז ןערהָאפעג רע זיא טציא ;דנַאלגנע ןופ

 עטיור טימ ,רעגנַאל ַא ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא רעדייר-?קיסייב רעד

 סלקיסייב יד .םינּפ ן'ףיוא ךעלעקנירּפש-רעמוז עסיורג טימ ,רָאה

 -ייב ַא .טריטסיזקע טינ ןַאד ךָאנ ןעבָאה רעדער עניילק יד טימ

 ןוא דָאר עסיורג ןייא ןופ ןענַאטשַאב ץלא ךָאנ ןאד זיא ?קיס

 -עלפ סרעדייר-לקיסייב עלענָאיסעּפָארּפ .עקניניילק ַא עטייווצ ַא

 ,ןערהָאפעג זנוא טימ זיא סָאװ ,רעד .סעסייר עטפָא ןעבָאה ןעג

 רע ןיא טציא ןוא ,דנַאלגנע ןיא סעסייר עלַא ןענואוועג טָאה

 ןיא ןערָאװעג טרישזנַארַא ןיא סָאװ ,סייר ַא ףיוא ןערהָאפעג

 .קרָאי וינ ,ןעדרַאנ רעווקס ןָאסידעמ

 ךיא ןוא ,עיסעפָארּפ ןייז ןיא טריסערעטניארַאפ ךיז בָאה ךיא

 ןענייז טרא ןעזיד ףיוא .ןענערפרעדנַאנַאפ ןעמונעג םהיא בָאה

 דבכמ ערעדנַא יד ענייא ךיז ןענעלפ רימ .ןערָאװעג טנַאקַאב רימ

 םעד רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה רע .,רַאב םייב רעיב טימ ןייז

 .רעטיאפ

 ןוא ,ןעטסילַאיצַאס רַאפ ןעכַאמ טפורּפענ ןעדייב בָאה ךיא

 .טריסערעטניא טינ ייז טָאה סע  .גלָאּפרע ןהִא רָעדיװ
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 .דנַאלגנע ןופ סטרָאּפס ךָאנ ןערהָאפעגטימ ןענייז ייז טימ
 ,עצנַאנ ַא עטיוס א טרהיפענ ךיז טימ טָאה ןָאיּפמעשט רעדעי
 .עפורג רעצנַאנ רעד טימ ןערָאװעג טנַאקַאב ןיב ךיא ןוא

 ,"קעד , ןעליוה ן'ףיוא ןעצעזסיוא ךיז ייז ןענעלפ דנעוַא ןיא
 רעד ,ןכש ןיימ ןוא ךיא .ןענניז ןוא תושעמ ךיז ןעלהעצרעד

 ביל בָאה ךיא .ייז טימ ןעציז טּפָא ןענעלפ ,רעדנעלננע רעננוי
 סולפנייַא םעד רעטנוא .תושעמ ערעייז וצ ןערעהוצוצ ךיז טאהעג
 םעד ןופ ןוא סעילאווכ יד ןופ קסולּפ םעד ןופ ,טכאנ רעד ןופ

 "-םולח א ןיא יו ןעלהיפ ךיז ךיא נעלפ ,ףיש רעד ןופ שיורעג

 סָאװ ,דיל א ןערעיוא יד ןיא לָאמַא רימ טננילק םויח דע .טלעוו
 סָאד ןעבָאה ייז ."םוָאה ילירעמ גניליעס, :ןעגניז ןענעלפ ייז
 טָאטשנָא "גניליאס, :רענייטש רענָאדנָאל םעד ףיוא טדערעגסיוא

 טכַאנ רעד ןוא םי םעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ,*גניליעס ,
 .ןעגניז רעייז ןיא עיזעָאּפ טלהיפענ ךיא בָאה

 ךיא קנעדענ אקירעמַא ןייק דנאלננע ןופ קירוצ עזייר עזיד
 א .ןעטייהלעצנייא עליפ טימ ,טייקבילטייר רעלעיצעּפס א טימ

 ךיא ןעק ,ןעראוועג טנַאמרעד ָאד ןענייז סָאװ ,ןערישזאסאּפ יד ץוח
 ייווצ ןוא רענעמ יירד --- ףניפ ךָאנ ןעלהעצרעכיא ןודכז ןיימ ןיא
 ןיימ ןיא עגידעבעל יװ ןעהעטש רעטכיזעג סעמעוו --- ןעיורפ
 ,קנאדעג

 -ֹוקנֶא טפרַאדעג טָאה ףיש יד יו רעהירפ נעט רַאֹּפ א טימ
 ןענעוו ןעטעוו ןעמונעג ךיז םלוע רעד טָאה ,קרָאי וינ ןייק ןעמ

 ןופ ןעמוקסיורא טעװ סָאװ ,טוָאב-טָאליַאּפ םעד ןופ רעמונ םעד
 ,"! ןעירשעג טָאה רענייא .ףיש רעזנוא ןענעגעגַאב קרָאי וינ
 -נייא ןעמ טָאה טלענ יד .,"722, רעטירד ַא ,/12, רעטייווצ ַא

 .נידעבעל ןעוועג זיא סע .ףיש ןופ "רעסריוּפ , םעד ייב טנעלעג

 ףױא .עלעפישדלענעז עניילק א ןעזיווַאב ךיז טָאה ךילדנע
 סע .רעפיצ עסיורג ַא ןעבירשעגפיוא ןעוועג זיא לענעז רהיא
 ."8, ןַא ןעוועג זיא

 ןיוש םָאה ןעמ .גנערב םוצ טנעהָאנ ןעמוקענוצ ןענייז רימ

 .זָארג ןוא רעמיוב ןהעז טנעקענ
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 זיא ?עמיה רעד ,רענהעש ַא רהעז ןעוועג ןַאד זיא גָאט רעד
 ךיא בָאה םעד ןיא) ןהעש ןוא רהָאלק םי רעד ןוא ,יולב-לעה ןעוועג
 ןזיא ,ּפָארוי ןופ קירוצ םוק ךיא ןעוו --- ?זמ רעמיא גיפיולרָאפ
 עטסנהעש יד ,טסברעה ביױהנָא ןעוועג זיא סע .(ןהעש רעטעוו רעד
 .דיירפ ןופ ןעגנוזעג טָאה ץראה יד .קרָאי וינ ןיא רהָאי ןופ טייצ
 טָאה ןעמ .,ןעצוּפ ,ןעטיירנ ןעמונענ ךיז ןעבָאה ןערישזַאסַאּפ יד
 ן'ףיוא ןעמוקענסױרַא זיא ןעמ .ךעלעטיה-עזייר יד ןָאטעגסױא
 | .רעדיילק עשירפ ןוא סטעה ןיא קעד

 -וק ,טציא רעבָא ; ןעוועג ןעלעפעג רהעז רימ זיא אּפָאריײא
 וינ זַא ,טלהיפעג קרַאטש ךיא בָאה ,ק?רָאי וינ ןיא קירוצ גידנעמ
 .םייה ןיימ ןיא קרָאי

 ןעבלעז םעד וצ טָאנעלעד סלַא ןערהָאפעג טלָאװ ךיא ןעוו
 -ָאװעג טעדנירנעג זיא "גנוטייצ רעטײברַא , יד רעדייא סערגנָאק
 -יֿפק ַא ןעשיווצ זיולב טדערעג עזייר רעד ןענעוו ןעמ טלָאװ ,ןער

 -ַאב רעזנוא ןופ זיירק ןעכילרעניא םעד ןיא ,ןעשנעמ להָאצ רענ

 ןיימ זיא ,"גנוטייצ רעטייברַא, רעד ךרוד ,רעבָא טציא .גנונעוו

 -עטניא ךיז ןעבָאה סע רעכלעוו טימ ,גנוריסַאּפ ַא ןערָאװעג עזייר
 ןענעו ט'סעומש'עג טָאה ןעמ .ןעשנעמ ןעסַאמ עסיורג טריסער
 ןעמ ,ןעצנעדנַאּפסערָאק עניימ ןעזעלעג טָאה ןעמ }|ןערהָאפ ןיימ
 ,סירוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,ָאזלַא .ןעטכיראב יד ןעזעלעג טָאה
 ךיא ןעו .סערעטניא ןעש'להק ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג ךיא ןיב

 טימ טסירנַאב ךימ ןעמ טָאה ,ןעגניטימ ףיוא ןעזיוװַאב ךיז בָאה
 ,טייקכילרניירפ רעלעיצעּפס א



 .לַעטיֿפַאק רעטסקעז

 עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןוא שיט:ביירש םייב

1 

 עסעיּפ עטשרע ןייז -- .אקירעמא ןייק טמוק ןידרָאג בקעי
 .קימירק-רעמאעמ עטשרע ןיימ ןוא

 ןיא ןיא ,אּפָארייא ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,טייצ רעד ןיא
 ןיא ,רעמונ ןעבלעז םעד ןיא .ןידרָאג בקעי ןעמוקעג קרָאי וינ

 ץנעדנַאּפסערָאק עטשרע ןיימ טקורדעג ןעוועג זיא סע ןעכלעוו

 יד , ןעמָאנ ן'טימ ןָאטעילעפ ַא טקורדענ ןעוועג זיא ,?עסירב ןופ

 -ּפעס ןעטרעפ םעד ןעוועג זיא סָאד .רעדעפ ןייז ןופ ,?עװַאלבָא

 ,ןָאדנָאפ ןיא ןהעזעג ?עקיטרַא םעד בָאה ךיא ,1 ,רעבמעט

 , .םיהַא ןערהָאפּפָא ןיימ רַאפ

 "עג טינ ףירנַאב ןייק ךיא בָאה ,זיא ןידרָאנ בקעי רעד רעוו
 ןעכלעוו טימ ,ןידרָאנ בקעי ַא ןָא טנַאמרעד ךיז בָאה ךיא .טַאה

 רעשידיא-שיסור רעד ןיא טרעדורעג טייצ עסיוועג ַא ךיז טָאה סע

 םעד ךָאנ .דנַאלסור ןופ ןערהָאפענקעװַא ןיב ךיא רעדייא עסערּפ

 עשילביב, ַא טעדנירגעג דַארגטעװַאסילעי ןיא רע טָאה סָארנָאּפ

 טינ ןענעקרענָא סָאװ ,ןעדיא ןופ עיצאזינַאנרַא ןַא ,"טפאשרעדורב

 יקסור, רעד .לעביב רעד ייב זיולב ךיז ןעטלאה ןוא ,דומלת םעד

 גנונעוַאב יד ןעבָאה ?דָאכסָאװ, ןוא ?טעיװסזַאר , ,"יערוועי

 טַאהעג ןידרָאג רענעי טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ,טריקיטירק

 רעדָא) שזילעו ןיא גידנעייז .רעגנעהנֶא עסייה עּפורג א

 -רַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ןעכָאװ יירד יד ןיא ןעוועג סָאד זיא רשפא

 ןעזעלעג "יערוועי יקסור, ןיא ךיא בָאה ,(רָארב ןיא טכַארב
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 -רערורב עשילביב , יד נידנעריקיטירק .םהיא ןעגעוו לעקיטרַא ןַא
 ןעדיא זַא ,קנַאדעג םעד טקירדענסיוא רעביירש רעד טָאה ,ײטפַאש
 טנלָאפרַאפ ןעמ ןעוו ,טציא זַא ; םענייא ןיא ןעטלַאה ךיז ןעזומ
 -ֹּמִא טינ יאדוא ךיז ןעמ רָאט ,טולב רעייז טסיגראפ ןעמ ןוא ייז
 -ענּפָא ןענייז סעמיאַארַאק יד יו ,קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ ןערעדנוז
 בָאה ךיא יו םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא ,קרָאי וינ ןיא .טרעדנוז

 ןעגעוו עיסוקסיד ַא טניואוועגייב ךיא בָאה ,1882 ןיא ,טרירגימיא
 רעד .טנַארנימיא רעדנַא ןַא ןוא טסינידרָאג ַא ןעשיווצ ןינע םעד
 ןיא ןעדיא יד טלַאה דומלת רעד זַא ,ט'הנעט'עג טָאה טסינידרָאג

 רעד ןופ ליצ רעד זַא ןוא רעטלַא-לעטימ ןופ שינרעטסניפ רעד
 רעטנעהענ ןעגנערב וצ ייז ןעוועגנ זיא ?טפַאשרעדורב רעשילביב,

 ,ךיא קנעדעג טסינידרָאג םעד .עיצַאזיליװיצ רענרעדָאמ רעד וצ

 רערַאברעדנָאז ַא טימ ןוא רעייפ טימ טדערעג טָאה רע לייוו
 ןייז ןוא ,רעדיו ,טסינידרָאגײטנַא םעד ןעגעוו ,ךַארּפשסױא
 .ןעבילבעג טינ קורדּפָא ןייק ןורכז ןיימ ןיא זיא עדער

 .םבקעי םענעי ןענעוו טסואוועג בָאה ךיא סָאװ ץלַא זיא סָאד

 .טרעהענ טינ ךיא בָאה ,רעביירש ַא זיא רע זַא .ןע'ןידרָאג

 ,קרָאי וינ ןיא קירוצ דנַאלננע ןופ ןעמוקענ ןיב ךיא ןעווי
 ןידרָאנ בקעי רעבלעז רעד ןיא סָאד ןזַא טגייצעגסױרַא ךיז טָאה
 "עג ןיא רע .ןערָאװעג טנַאקַאב ןענייז רימ .דַארגטעװַאסילעי ןופ
 ,שנעמ רענבָאפָא ןַא -- רימ רַאפ רעטלע לעסיב עשביה א ןעוו
 ןעצלָאטש ַא טימ ,דרָאב רעצראוש רעסיורג ַא טימ ,רעכיוה ַא
 .גנַאג

 וצ .רערהעל רעטַאוװירּפ ַא ןעוועג רע זיא דַארגטעװַאסילעי ןיא

 רעד ןיא ןענָאטעילעפ ןעביירש רע טנעלפ טייצ רעבלעז רעד
 -עּפ רעד ןיא ךיוא ןוא "קָאטסיל יקססעדָא , גנוטייצ רעסעדָא
 ןענַאטעילעפ יד רעטנוא .,?ַאילעידענ , טַאלב-ןעכָאװ רענרובסרעט
 ןַאװיא , ןעביירשרעטנוא ךיז רע טנעלפ "קָאטסיל יקססעדָא , ןיא
 .(רעגיכעטש רעד ןַאװיא) *ישטוילאק

 -ייצ רעטײברַא , רעד ןיא ןעביירש וצ ןעגנַאפעגנָא טָאה רע
 .ןעלהָאצ טנעקענ םיוק טָאה "גנוטייצ רעטיײברַא יד רעבָא ,"גנוט
 ץנַארק פיליפ םהיא טָאה .עילימַאפ ַא טָאהעג טָאה ןידרָאנ ןוא
 רעד ראפ עסעיּפ ַא ןעביירשפיוא לָאז רע זַא ,ןַאלּפ ַא ןעבעגעג
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 ןוא ןעמונעגנָא ןַאלּפ םעד טָאה ןיררָאנ בקעי .,ענהיב רעשידיא

 ןעמָאנ 8 טָאה רע עבלעוו ,אמארד ַא ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד

 ."ריביס , ןעבענעג

 ריא ַא -; ןעדנעגלַאפ ןיא ןענאטשַאב זיא טלַאהניא רעד

 ןופ זיא ןוא ,ןעכערברַאפ ַא ראפ ריביס ןיא טקישראפ ןעוועג זיא

 טציא רע טניואוו ןעמָאנ ןעשלַאפ ַא רעטנוא .ןעפָאלטנא ןעטרָאד

 רע ןוא טפעשעג ןעטוג ַא טָאה רע .טדָאטש רעשידיא א ןיא
 ,זיוה רעשיטַאבעלַאב רענהעש ַא טיס ,טַאטש םענייפ ַא טרהיפ

 טציא ןיא רע .,רעדניק יד רַאפ רערהעל טימ ,דניירפ ענהעש טימ

 ןעשיטשּפמיס ןעכילרהע ןַא טבעל רע ןוא ןאמ רעכילרהע ןא

 ךיז טסיוװרעד ,רענייז טנערוקנַאק ַא ,?עדיא רעדנַא ןַא .ןעבעל
 -סערַא םהיא טמוק ןעמ .םהיא ט'רסמ רע ןוא טערקעס ןייז ןופ

 ןוא עילימַאפ ןייז טימ ךיז טנענעז רעכילקילננוא רעד .ןעריט

 .ריביס ןייק קירוצ םהיא טרהיפ ןעמ .דניירפ ענייז טימ
 רע ןוא רעלדַא .ּפ בָאקיישזד טפיוקענּפָא טָאה עסעיּפ יד

 .טרהיפעגפיוא רהיא טָאה
 וינ ןייק ןעמוקעג רעהירפ טייצ רעסיוועג ַא טימ זיא רעלדַא

 טימ ןעמַאװצ ,ןאד רע טָאה קרָאי וינ ןיא .ָאנַאקיש ןופ קרָאי
 ס'לוּפ , ןעגנודעגּפָא ,רעליּפשיוש ערעדנַא טימ ןוא ןָאקסעלונָאמ

 רענרָאק ,וינעווע רעטרעפ ףיוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,"רעטַאעט

 עגיזיר יד טיובענפיוא רעטעּפש טָאה ןעמ ואוו) טירטס רעטכַא
 ,(רָאטס ס'רעקיימאנאװ ןופ עדייבעג עטייווצ

 לעטיּפַאק רעיינ א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה עסעיּפ רעזיד טימ

 .ענהיב רעשידיא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 סָאװ ףיוא ןהעזענ רימ ןעבָאה דנַאב ןענידרעהירפ םעד ןיא

 ןענאטשעג ןזיא רעטַאעט רעשידיא רעד לעּפַאטש ןענירעדינ ַא ראפ

 ,ןעוועג סָאד זיא טייצ-ץיװרוה-ײרָאסעּפָארּפ , יד .טייצ רענעי ןיא

 לוטיט םעד רעטנוא ײרעצַאיַאּפ רעטפַאהלעקע ןופ טפאשרעה יד

 טימ םגה ,ןעסעיּפ טרָאס ןעבלעז םעד ,"ארעּפָא עשירָאטסיה ,

 -יל ףעזָאי ןעביירש ךיוא טנעלפ ,ָאװטסנַאטַאלרַאש רעגינעוו

 .רענייט
 ןעװעג רַאגָאז ןיא רע ןוא ,שטייד טנעקענ טָאה ץיוורוה

 ךיז טָאה קַאמשעג ןייז .רוטארעטיל רעשטייד רעד ןיא ןעזעלַאב
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 .סענעצסידנוש עטסדליװ ןוא עטסניליב יד וצ ןעניוצענ רעבָא

 רערעליטש ַא ןעוועג זיא רע .שטייד טנעקעג ךיוא טָאה רענייטיל

 רעבָא ןענייז ןעקַאמשעג עשירארעטיל ענייז .ץיוורוה יו שנעמ

 .הנרדס רעבלעז רעד ףיוא ןענַאטשענ

 ןיא רע .,ּפיט רעדנַא ץנַאג ַא וצ טרעהעג טָאה ןידרָאג בקעי

 ןיוש בָאה ךיא יװ ,ןוא דיא רעשיסור רעטנענילעטניא ַא ןעוועג

 ןיא רוטַארעטיל יד טָאה ,דנַאב ןעטייוצ םעד ןיא טרהעלקרע

 רהיא טָאה ןעמ ןוא עלָאר ערעניטכיוו ?יפ ַא טליּפשעגנ דנַאלסור

 ןיא .רעדנעל ערעדנַא ןיא יװ ,רעטסנרע ליפ ןעמונעג טרָאד

 "שטייד ןיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא רַאגָאז ןוא אקירעמַא ןיא ,דנַאלגנע

 . טימ ןעקיוק טנעקעג ךיז ןעשנעמ עטעדליבעג ןעבָאה ,דנַאל

 ךילנעמנוא טעמכ סָאד זיא דנַאלסור ןיא ,אמארדָאלעמ עניליב

 .ןעוועג

 -ראפ ןעוועג רוטארעטיל יד זיא דנאלסור ןיא ; םעד ץוח א

 ףמאק םעד טימ ,ןעגנוגעוואב ענעטירשענטרָאפ יד טימ ןעדנוב

 ןיא .טרָאװ םעד ןופ ןיז ןעטסלעבָאנ םעד ןיא סערנָארּפ ראפ

 -עדער רענינייו רעדָא רהעמ טאהענ ןעמ טָאה רעדנעל ערעדנַא

 טנעקעג ןעמ טָאה גנונעװַאב רעלעבָאנ א ןעניד ןוא טייהיירפ

 יגַא רעדָא ,ןעבירשעג רהיא ראפ טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד יירפ

 ןיא .טנעמאלראּפ ןיא רעדָא ,םרָאפטַאלּפ םעד ןופ טריט

 ןוא עסערּפ רעיירפ ןופ ןמיס ןייק ןעוװענ טינ זיא דנאלסור

 -ערטש עטסעב יד ןענָאה רעבירעד .עמרָאפטַאלּפ רעיירפ א ןופ

 ןיא קורדסיוא ןעניפעג וצ טכוזעג ץנענילעטניא רעד ןופ ןעגנוב

 ןעמ טָאה ,ןַאמָאר ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא ,ואוו קיטסירטעלעב

 .ןעבעל ן'תמא םעד ןעלָאמענ

 סָאד .טסייג ןעזיד טימ ןעמוקעג אקירעמא ןיא זיא ןידרָאנ

 ךס א טאהעג רע טָאה בנא .ןעביירש ןייז ןיא טלהיפענ ךיז טָאה

 -ןאפ וצ טינ רָאנ ,רענייטיפ רעדָא ץיוורוח יו טנַאלַאט רהעמ

 .ןעכיילג

 יד טלָאװ ,טנייה טלעטשענ "ריביס , ןייז טלָאװ ןעמ ןעוו
 אמארדָאלעמ א ראפ ןעראוועג טרעלקרע גימיטשנייא עסעיּפ

 .רהעז יז ןיא שיטַאמארד םנה ,ךאז עכאווש ץנאג א ראֿפ ןוא

 א ןעועג ענהיב תעשידיא רעד ףיוא עסעיּפ ַאזַא זיא רעבָא ןַאד
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 רעכעה ךרע ןיא טינ ץלַא יז טהעטש ,זיא יז ךאווש יו .סעיינ

 .ןערהָאי ענעי ןופ "סארעּפָא עשירָאטסיח, יד רַאפ

 ןיא ךיא בָאה ,"ריביס , ןופ ננולעטשרָאפ רעטשרע רעד ךָאנ

 ןוא רהיא ןענעװו קיטירק ַא ןעבירשענ יננוטייצ רעטיײברַא, רעד

 יד .ןיימעגלַא ןיא רעטַאעט ןעשידיא םעד ןופ קילברעביא ןַא
 ןיא קיטירק יד ןֹוא ,עסעיּפ עטשרע ס'ןידרָאנ ןעווענ זיא אמארד

 -רעטַאעט עטשרע ןיימ ןעוועג ןיא "גנוטייצ רעטייברא , רעד

 ,קיטירס
 ,ןעדיא ןעמורפ ןייס טינ וצ ןעכילנראפ "ריביס, בָאה ךיא

 םהיא ןעמ טלָאוװ ןעדיא ייב .םיונ ןעשיווצ ךיז םניפעג רעכלעוו

 רע זיא רעבָא ןעטסירק ןעשיווצ .ןעדיא ןייק רַאֿפ ןעטלאהעג טינ

 סָאמ רעבלעז רעד טימ ןעטסעמ "ריביס , לָאז ןעמ ןעוו .דיא א

 -ענ טינ יז טלָאװ ,ענהיב-טלעוו רעד ןוט סרעוו עניטכיוו יד יו
 טימ רעבָא רהיא טכיילנראפ ןעמ ןעו ;ננוטיײדַאב ןייק טאה
 ןעמ ןוא רוטַארעטיל יז זיא ,ענהיב רעשידיא רעד ןופ ןעסעיּפ יד

 | | / .ןעסירנַאב רהיא ףרַאד
 45 רעמונ ןוא 42 רעמונ ןיא טסורדענּפָא זיא לעקיטרַא רעד

 ןעװ ."גנוטייצ רעטייברא, ננאנרהַאי ןעטייוצ םעד ןופ
 עזיד וצ ךיז גידנעטיירנ ,ןעזעלענרעביא טציא םהיא בָאה ךיא
 ןיא רע ןעוו .ןעוועג ןעדירפוצ םהיא טימ ךיא ןיב ,"רעטעלכ,
 רהָאי גיסיירד-ןואףניפ טימ ןעווענ ךיא ןיב ,ןערָאװעג ןעבירשעג
 טנייה .טלעקיווטנע רעגינעוו רהָאי גיסיירד-ןוא-ףניפ טימ ,רענניא

 ןוא .ןענָאז וצ סָאװ רהעמ טשהעג עסעיּפ רעד ןעגעוו ךיא טלָאװ

 ךיא טלָאװ ,לעקיטרַא םענעי ןיא טנַאזעג בָאה ךיא סָאװ סָאד

 לכה ךס ןיא .רענייטש רעדנַא ןַא ףיוא טקירדענסיוא רשפא
 .ןעביירשרעטנוא ךױא טנייה םהיא רעטנוא ךיז ךיא ןעק רעבָא
 ייּפש ןענעוו ןוא ןעמַארד ןענעוו ןעטרָאד גָאז ךיא סָאװ סָאד ןוא
 -רעביא עניטנייה עניימ טימ ךיוא טמיטש ,ןיימעגלַא ןיא ןעכ

 יי .ןעננונייצ
 עשיטשמארד ףיוא רָאנ טינ ךילטנענייא טהענ רקיע רעד

 | .ללכב רוטַארעטיל ףיוא רָאנ ,קרעוו

 ךיא ןוא ,סמולָאק םקעז טמהענראפ לעקיטרא רעצנַאג רעד
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 ךיא .רהָאלק גידריווקרעמ ןוא ךיירסטלַאהניא זיא רע זַא ביולג

 ,גננוטכיר יד ןעזייוו וצ ,תורוש ענינייא ןעננערב םהיא ןופ ?עוװ
 רעד וצ גוצעב ןיא ןעגננַאנעג ןַאד ןיא קנַאדעג ןיימ רעכלעוו ןיא

 .ללכב טסנוק ןוא ענהיב

 :ןעטרָאד ביירש ךיא
 רָאיטקַא רעד זַא ,טליו רהיא, :רימ וצ ןענָאז ןעשנעמ ,

 רימ ןעפרַאד סָאװ וצ ָאט ?ןעבעל ןיא יװ טקנוּפ ןעליּפש לָאז
 רעדָא זיוה ןיא ךיז ייב ךָאד רימ ןעבָאה ןעבעל םעד ?םהיא

 ןופ רהיא טרעדָאפ סָאװרַאפ, :ייז רעפטנע ךיא ?,סַאנ ן'פיוא

 יד ?רוטַאנ רעד ֹוצ יידט ןייז לָאז רע זַא ,דליב םענעלָאמענ ַא
 ,סָאד זיא עשזיסָאװרַאפ .ךיז םורַא ךיוא ךָאד רהיא טָאה רוטַאנ
 רהיא טלהָאצ רערעייט ץלַא ,ןיא דליב ַא רעגידעבעל סָאװ זַא

 *? םהיא רַאפ

 טלאהטנע לעקיטרַא ןעבלעז םעד ןיא עלעטש רעדנַא ןַא

 :עדנענלָאפ סָאד

 וצ ןעמוקנָא ןומ רעכלעוו ,רעקימָאק םוצ זיא העוו ןוא ךָא

 ,םלוע םעד ןעכַאמ ךילהערפ םהיא רַאפ לָאז ץיוו רעד זַא ,ץיוו ַא
 -עטַאמסיוא זומ רעכלעוו ,טסיטַאמַארד םעד ןעמ ףרַאד ןערעױדַאב
 וצ דיילטימ ןעניוועג וצ םוא רערעהוצ ענייז ןופ ןעוורענ יד ןער

 ןעגנערבוצסױרַא ץיוו ַא טימ .רָאפ טלעטש רע ןעכלעוו ,ּפיט םעד
 ןַא ןעפורוצסױרַא עיַאװַא עניד'הנושמ ַא טימ רעדָא ,רעטכעלעג

 ןייק טינ ןעמ ףרָאד וצרעד -- סעכ רעדָא רעדיוש ןופ קורדסיוא
 ".רעלדַא ןייק ןוא ָאקסעלונַאמ

 ךרוד ןערעוו טכַאמעג ףרַאד קורדנייא רעד זַא ,זייװַאב ךיא

 בוא .ןעליּפש ן'ךרוד ןוא טלעטשעגרָאפ טרעוו סָאװ ,ענַאל רעד

 -טנַאלַאט ןייק ןוא אמארד עלופטנַאלַאט ןייק טינ סָאד זיא ,טינ

 .יירעליּפשיוש עלופ

 ןענרוטַאמַארד ןוא ןע'ןידרָאנ ןעשיווצ ךיילנרַאפ ַא גידנעכַאמ

 ןענייז ןערעלהעפ ס'ןידרָאג זַא ,ךיא נָאז ,פיט-ץיוורוה םעד ןֹופ
 ןעסעיּפ יד ףיוא דנערהעוו ,"ררעווש םענעלָאטש ַא ףיוא תומינּפ ,

 -חעפ ןייק ןעכוז טינ ןעמ ןעק , רעביירש עשידיא ערעדנַא יד ןופ
 רענרעצליה א ףיוא תומינּפ ןייק ןעכוז טינ ןעק ןעמ יו ןערעל
 ץרעלדַא ןעבעגעג טָאה ןידרָאג זַא ,גָאז ךיא  ?,?לעדרעוװש-ליּפש
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 ייז טָאה רע .ןעליּפש וצ טייהנענעלעג א ענייד םַאדַאמ ןוא

 .ןעלָאר ןעבעגענ

 ןוא ן'רעלדַא ררעה ןעהעז רימ טניז לָאמ ןעטשרע םוצ,

 ןעסירעגסױרַא זנוא ייב ךיז ןעבָאה ,ענהיב רעד ףיוא ענייד םַאדַאמ

 " ,רעלטסניס רענעטלעז ַא זיא רעלדַא זַא ,ןעפורסיוא עטרעטסיינַאב

 רעהירפ רָאג בָאה ךיא , :ךיא קרעמַאב ענייד םַאדַאמ ןענעוו ןוא

 ".טָאה יז טנַאלַאט 8 רַאפ סָאװ ,טסואוועג טינ

 : טנָאזעג טרעוו רעטייוו

 לעקערב ַא ןהֶא ןושל-עמַאמ טדערעג רעלדַא טָאה ךָאד ןוא

 עכלעוו ,ןעדלַאונ יד טכַאמעג טינ טָאה ענייד סעסימ ןוא ,שטייד

 ,םוקילבוּפ סָאד ןוא .ןעסעיּפ ערעדנַא ןיא רהיא ןופ טרעה ןעמ

 -ַאנק טרעדָאפ רע זַא ,ןעדיירנייא זנוא ?יוװ ןעמ ןעכלעוו ןעגעוו

 "הערט יד טשיװעג טָאה ,ענעצס רעד ףיוא יירעגזַארב ןוא יירעק

 -ניא טימ עסעיּפ יד ןעסעזעגכרוד ןוא ,טכַאלעג ךילהערפ ןוא ןער

 לָאז .ןעוועג טינ זיא סענזיב "רענוד ןוא טולב, ןייק םגה ,סערעט

 יד ןעדייר רָאנ ןעמ לָאז ,ןעבעל ן'תמא םעד ןעבענ רָאנ ןעמ

 ע'תמא ןעלעטשרָאפ רָאנ ןעמ לָאז ,ןעשנעמ עגידעבעל ןופ ךַארּפש

 ןיילַא עגַא? עט ע ט ש ענ ר ַא פ יד טעװ ,תורצ

 רעד .המשנ ס'דיא םעד ןופ סענורטס עטסלעדייא יד ןערהירנָא

 ןייז וצ ןעדייר טעו סע .ןהעטשרַאפ טעוװ דיא רעטעדליבעגנוא

 עשלַאפ עטסנידלַאװג יד יו רעטרעװ ערעגיטכעמ טימ ץירַאה

 ."'שטייט, עטסנידלַאװג יד טימ סענעצס

 רעד ןיא ןע'ןַאמנייפ ךיא גנערב ?יּפשייב ןערענעלק ַא סלא

 וצ גינעו טָאה רעה :רערהעלדזױה א ןופ עלָאר רעניטכיוו-טינ

 ואוו ,ןעסעיּפ עלַא ןיא יו רעסעב טליּפשענ רע טָאה ךָאד ,ןעדייר

 רעניילק ַא ןיא ךיוא) ַאקסעלונָאמ ןוא ,ןעלָאר-טּפױה טָאה רע

 ַאזַא ןעזיװעגסױרַא ,ךעלציּפש ןהִא ,ץיוו ןהֶא טעמכ טָאה (עלָאר

 -קעװַא טפרַאדעג טָאה רע סָאװ לָאמ סעדעי זַא ,טנַאלַאט ןעכילטעג

 ?.ןעטלַאהרַאפ םהיא טלָאװעג ךיז טָאה ,ענהיב רעד ןופ ןהענ

 ךיא ןוא עסעיּפ רעד ןיא ןערעלהעפ יד ףיוא ןָא זייוו ךיא

 ,ן'רעלדַא ןענעוו .ןעליּפש םעד ןיא ןערעלהעפ יד ףיוא ןָא זייוו

 ןיירַא ךיז ןעּפַאכ רעטרע ענינייא ןיא; :ךיא גָאז ,?יּפשייב םוצ
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 ןופ ןָאט םעד טימ ןעדייר וצ ןָא טביוה רע ןוא ,תומינּפ עטלַא יד

 ",ןעטָאנ ףיוא יו ױזַא ,"ָאלעהטָא ,

 טרַאנ רעלטסניק רעד יו םעד ןענעװ טדער ?עקיטרַא רעד

 רע .רעהעזוצ רעדָא רעזעל םעד ןופ טפַארק-סנודליבנייא יד ּפֶא

 ,"םזילַאער, לעקיטרַא ןעשילננע ןיימ טימ גנַאלקנייא ןיא ןיא

 ?טיעקָאװדע ס'ןעמקריָאו, םעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא רעכלעוו

 .רעהירפ רהָאי רֶאּפ א טימ

 ןעו .גונעת ןופ לַאװק ַא זיא טייקנידתמא עשירעלטסניק

 רעדָא ,טערטרָאּפ ס'רעלהַאמ םעד ףיוא ךַאז יד טנעקרעד רהיא

 םעד טימ טמיטש רליב רעד ןעוו ,גנולעהצרע ס'רעביירש םעד ןיא

 -עטסע ןא ךייַא סָאד טפַאשראפ ,םהיא ןענעוו טסייוו רהיא סָאװ

 גוצעב ןיא ןוא ,קנַאדעג-דנורג רעד זיא סָאד .,ןעגינעגרעפ ןעשיט

 -עכילטע יד ןיא גנונייצרעביא ןיימ ךיז טָאה קנַאדעג ןעזיד וצ

 -עקרעד ןופ גונע ת רעד .טרעדנעעג טינ רהָאי גיסיירד-ןוא

 ןופ ןעמוקַאב רימ ןעכלעוו ,נונעת םעד ןופ רקיע רעד זיא ןענ

 טסייה סָאד .ךיוא טנייה גנוניימ ןיימ זיא סָאד --- קרעוו-טסנוקפ א

 ךיז ןיא זומ םיוב רעדָא שנעמ רעטלָאמעגפיוא רעד זַא ,רעבָא

 ,תמא םעד טינ דליב רעד טלאהטנע ,טינ ביוא .ןע ב ע? ןעבָאה

 וליפא .ןענעקרעד ןופ ןעגינעגרעפ רעד ןייז טינ ןעק ןַאד ןוא

 עניטכיוו א ךיוא רקיע רעזיד טליּפש עיזַאטנַאפ רעשיטעָאּפ ַא ןיא

 .ןעניימ ןעק ןעמ יװ רעטַאקילעד ךס ַא ןיא ןינע רעד  ,עלָאר

 א ןיא -- סָאװ ןעמיטשַאב ןעזומ ץלַא ןופ רעהירפ טלָאװ ןעמ

 רעד זיא ָאד טינ ןוא ,ןע בע? טסייה --- ןיז ןעשירעלטסניק

 ,םעד טימ ןעמהענרַאפ וצ ךיז ץַאלּפ

 טוג , ױזַא םינ טייוו ןעוועג ןַאד זיא רעטַאעט רעשידיא רעד

 עשידיא יד .ןעטייצ ערעטעּפש ןיא ןערָאװעג זיא רע יו "ּפָא

 ייב ןוא ,ןיילק גיסעמסינטלעהרַאפ ןעוועג ךָאנ זיא גנורעקלעפַאב
 .סוסקול ַא ןעוועג רעטַאעט זיא םלוע רעזנוא ןופ לייט ןעסיורג א

 רעד ןיא ןוא .טנייה יוװ רעמירָא טבעלעג טָאה רעטייברַא רעזנוא

 -ענמורַא ןעשנעמ ןעסַאמ ןענייז ,ןעמוקעג זיא ןידרָאנ ןעוו ,טייצ

 ,גנוגיטפעשַאב טאהעג ַאי ןעבָאה סָאװ ,יד ; טײברַא ןהָא ןעגנַאג
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 ָאד םייה רעטלַא רעד ןיא ןעבעל רעייז טימ ךיילנרַאפ ןיא ןעבָאה
 רעטַאעט ףױױא ןעדנעּפס וצ ךס ַא רעבָא .שיטַאבעלַאב טבעלעג

 ,דנַאטשמיא ןעוועג טינ ךָאנ רעטייברַא רעד זיא

 טינ רעבָא ,גלָאפרע ןעשירעלטסניק ַא טָאהעג טָאה "ריביס,

 גינעוו ץנַאג עסעיּפ רעד ןופ טָאה ןידרָאנ ןוא .ןעלעיצנַאניפ ןייק
 .ןערָאװעג טלעטשענטסעפ ךיילנ רעבָא זיא ןעמָאנ ןייז .ןעמוקַאב

 יד .ןעלהיפ קרַאטש ןעמונעג ךיז טָאה טייקכילנעזרעּפ ןייז ןוא

 "יֹוש רעד ןופ לייט ַא ןעוועג ןענייז רעביירש-ןעמַארד ערעדנַא

 ןייז טימ ןוא ,רעדנוזַאב ץנאנ ןענַאטשענ זיא רע .טלעוו-רעליּפש

 ןערָאיטקא יד רע טָאה ,רוטַאנ רעדנערעדָאפ-טקעּפסער ,רעצלָאטש

 .טכרופ ןיא רַאנָאז ןוא ,ןעטייוו ןופ ןעטלאהעג
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 עשידיא יד ןוא שידיא ענעבירשעג---ןעביירש געלפ ךיא יו
 .ךַארּפש-"קלָאפ ןיא ןהענ ,--.ןעטייצ ענעי ןופ רוטַארעמיל

 -רַאפ ןעדנעװַא עליפ ךיא בָאה 1924 ןופ רעטניוו םעד ןיא
 -ערבייל רעקרָאי וינ רעד ןופ גנוליײטּפָא רעשידיא רעד ןיא טכַארב
 -יצ רעטייברא , ןעגנַאנרהָאי עכילטע עטשרע יד גידנעזעל ,יר

 ךיז טכערב יז ןוא ,זָאלטפַאז ןוא לענ ןיוש זיא ריּפַאּפ יד ."ננוט
 .רעגניפ יד ןעשיווצ ךיז ןעלקערב רעטעלב יד .ךעלדנעּפש יו

 ,טײברַא ןיימ ןופ ןעביוהפיוא ךיז גנעלפ ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי
 ןוא רהֶאי ראּפ ַא ךָאנ ,יינש טימ יו ןעטָאשאב ןייז ךיא געלפ

 .ןעביילב טינ רוּפש ןייק טעװ ?"סגנוטייצ רעטײברַא , יד ןופ

 גנוטייצ א ןעזעל טנייה רהיא טנעק טייצ רעבלעז רעד וצ

 טעמכ ןוא ,ןעטייצ ס'ןָאטננישַאװ ןיא ןעוועג טקורדעג זיא סָאװ
 םאזניוב ןוא ץנַאג ןיא ריּפַאּפ יד ,טלַא זיא יז זַא ןעקרעמַאב טינ

 ןעמונעג טָאה ןעמ טניז .רהָאלק זיא קורד רעד ןוא קראטש ןוא
 -ייצ עֶלַא יד .תושממ נינעוו יז טָאה ,ץלָאה ןופ ריּפַאּפ ןעכַאמ

 ףיוא טליײיטרוארַאפ ןענייז טקורדעג טנייה ןענייז סָאװ ןעגנוט

 (ןערַאבטסָאק ןוא) ןעלעיצעּפס א טכיורב ןעמ ןעדייס ,גנוטכינרַאפ
 ייוצ רעֶדָא םענייא ןופ ץנעטסיזקע יד ןערעכיזראפ וצ ?עטימ

 .רעמונ ןעדעי ןופ ןערַאלּפמעזקע
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 טייקגיניילק א רעדעװטנע ןיא רהָאי גיסיירד ןוא עכילטע

 גױא ןא ראפ סָאװ טימ ךיז טדנעו סע .טייקניבייא ןַא רעדָא

 ןָא ךיוא ךיז טדנעװ סע .טייהנעגנאגראפ רעד ףיוא טקוק רהיא

 בָאה ,סלאפנעדעי ,ךיז טניפעג רהיא רעכלעוו ןיא ,גנומיטש רעד

 ,1890 ןיא ןעבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעלקיטרא יד גידנעזעל ,ךיא

 ,ןעבירשענ ייז טָאה סָאװ ,רעד יוװ יוזא טלהיפעג ,1809 ןוא 1

 ,טנַאקַאב םונ רימ זיא רע .שנעמ רעדנא ץנאנ א ןעוועג טלָאװ

 .רערעדנא ןא זיא רע רעבָא

 טיוא טציא רימ טמוק ןעביירש ןענידסלאמאד ןיימ ןופ סעליפ

 ראגָאז רימ זיא ןעלעטש עגינייא ןופ .שימָאק רעדָא ראברעדנָאז

 -ורפוצ רימ ןעלעטש ןעלקיטרא יד ןופ עליפ רעבָא .םענעגנאנוא

 .ןעדירפוצ גידנעטשלָאפ -- ענינייא ןוא ; ןעד

 ,טלעבוהעג-טינ ןיא סָאװ ךס ַא ךיא ןיפעג "תורדס , יד ןיא

 ןעטלאהטנע "תורדס , יד ןופ עליפ רעבָא .וויאאנ ,גיליב ,יור

 ןעלענינירַא ןא ,ןעטרָאד ןוא ָאד .ןעלאפנייא עטנאסערעטניא

 ןעריטקאדער .עיזעֶאּפ לעקיטש א ,להיפעג םענהעש א ,קנאדענ

 .סיואכרוד טזומעג טנייה ייז ןעמ טכָאװ

 ןוא ,רערעסעב א ןָאט רעד זיא ןעלקיטרא עטסנרע עניימ ןיא

 .ןעקורדסיוא עגידריוונוא ןופ יירפ ןעצנאנ ןיא טעמכ זיא ךארּפש יד

 סָאװ ,עניימ ןעלקיטראיסנָאיצַאטינא ?הָאצ עשביה א ןארַאפ

 ןיא .ננומיטש רעשיטסילַאיצַאס רעכיוה א ןיא ןעבירשעג ןענייז

 ןוא רילָאק טימ לופ ,ןהעש רעצעלּפ עליפ ןיא ךארּפש יד זיא ייז

 ןופ םהענראפ רעצנאג רעד ןוא ,טפארק-סגנודליבנייא ןופ םינמס

 עליפ .טרָאס ןערענהעש ןוא ןערעכעה א ןופ זיא ךאדּפש רעד

 עניילק טימ ,ךיא טלָאװ ןענָאטעילעפ רעדָא ןעלקיטרא יד ןופ

 ,ןערעמונ עבלעז יד ןיא .טנייה ןעקורדרעביא טנעקעג ,ןעגנורעדנע

 ןעניפעג ,ןעסאּפש עגיליב טימ ןעלקיטרא עניימ ךיז ןעניפעג סע ואוו

 ,טפארק טימ ,עדריוו טימ לופ ןעלעטש טימ ןעלקיטרא עניימ ךיוא ךיז

 גלָאפרע טאהעג םייצ רענעי ןיא ןעבָאה ייז ,טייקנהעש טימ טפָא

 ןוא ,ץנעגילעטניא רעזנוא ייב ךיוא רָאנ ,ןעסאמ יד ייב רָאנ טינ

 .ןעזעל וצ םהענעגנא ךיוא טנייה רימ ןענייז ייז

 טייצ רעבלעז רעד וצ ךיא בָאה שילננע ףיוא :םעד ץוח ַא
 -אוודע ס'נעמקריָאװ, םעד ןיא רעדָא "ןָאס קרָאי וינ, רעד ןיא
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 בָאה ךיא יו רענייטש רעדנַא ץנַאנ ַא ףיוא ןעבירשעגנ "טייק

 ,שילגנע ףיוא ,ןעטרָאד ."תורדס , יד ןופ ןעלייט עכנאמ ןעבירשענ

 ןופ שילגנע רעד -- עטרילָאּפ א ןעוועג רימ ייב ךארּפש יד זיא

 .ןעשנעמ עטערליבעג

 טקורדעג בָאה ךיא סָאװ ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרא יד ןיא

 ,אזלא ,ןענייז ,רהָאי ייווצ ענעי ראפ "ננוטייצ רעטייברא, רעד ןיא

 .םוהת א זיא ייז ןעשיווצ ,ןעטרָאס ענעדישראפ ץנַאג ייווצ ןארַאפ

 סָאװראפ ןוא ןעבירשעגנ ןעבָאה רימ יװ ןהעטשראפ וצ םוא

 ןיא ןעבָאה ץלַא ןופ רעהירפ ןעמ ףרַאד ,ןעבירשעג יױזַא ןעבָאה רימ

 ןעשידיא ןעטקורדעג םעד ןופ דנַאטשוצ םעניימענלא םעד ןעניז

 .טייצ רענעי ןיא טרָאװ

 ןאד ןענייז ןושל רעזנוא ןופ ןעמרָאפ עשירארעטיל יד

 ןַאד ךָאנ טָאה רוטַארעטיל עשיריא יד .,טלעקיווטנע גינייוו ןעווענ

 יו .טריטסיזקע טינ טייקכילסריוו רעד ןיא
 עטסיימ טכילטנעפעראפ ןיוש טָאה םירפס רכומ עלעדנעמ

 -םולש ןוא ,ןערָאװעג טמהירַאב זיא רע עכלעוו טימ ,קרעוו יד ןופ

 טננאפ ךילנהעוועג ,ןענַאמָאר עכילטע טקוררעג ןיוש טָאה םכילע

 עלעדנעמ ןופ רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ עטכישענ יד ןָא ןעמ

 זא ,ביולנ ךיא .ערעדנא ןא ןיא גנוניימ ןיימ .םירפס רכומ

 -ראפ) רעשירָאטסיה-ערּפ רעד וצ ןערעהעג קרעוו ס'עלעדנעמ
 סָאװ ןענַאמָאר יד ףיוא ךיוא טהענ סָאד ןוא ,טייצ (רעשירָאטפיה

 -עטיל עשידיא יד .ןערהַאי ענעי ןיא ןעבירשענ טָאה םכילע םולש

 טשרע ןעגנַאפעננָא ךיז ,גנונייצרעביא ןיימ טיול ,טָאה רוטַאר

 ,ן'ץרּפ ןופ ןעראוועג טכאמענ זיא ביֹוחנֶא רע'תמא רעד .רעטעּפש
 ןוא ,ןעכאז עשיטסירָאמוה ןופ רעביירש סלַא ןע'םכילע םולש ןופ

 רעד טרידנעמָאקער טָאה ץרּפ עכלעוו עּפורנ רעננוי רעד ןופ
 -העמ ייב ןיוש בָאה ךיא .נרעבמָאנ ,ןעזייר ,שַא םולש :טלעוו

 ס'עלעדנעמ זא ,ננוניימ יד טקירדענסיוא ןעטייהנענעלעגנ ערער

 רוטארעטיל רעשידיא רעד ןופ עטכישענ רעד רַאֿפ גנוטיידַאב

 רעד טכייליפ ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד ןיא רָאנ טחעטשאב

 רהיא ןוא ךארּפש יד ןעפיילש ןעמונעג טָאה סָאװ ,רעטשרע

 רעבָא טפערטאבנא סָאװ .ןערעינַאמ עשירַארעטיל וצ ןעסאּפוצ
 ַא ןופ זא ,ךיא בילנ ,ןעכַאז ענייז ןופ טרעוו ןע'תמא םעד
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 -סער סיוא ןעטלאהענקירוצ ךיז ןעמ טָאה גנוצַאשּפָא רעניטכיר
 -סילאנָאיצַאנ סיוא ךיוא ןוא םהיא וצ טייקראבקנאד ןוא טקעּפ

 ןימינב תועסמ 8 ןייז זַא ,בילג ךיא .?היפענג ןעשיט

 ןעוועג טנייה ןעטלָאװ "רעמורק רעד עקשיפ ,, וליפא ןוא "ישילשה

 רענינייוורעדָא-רחעמ ןעכלעוו דנענריא ןופ עדריוו רעד רעטנוא

 | .רעלעטשטפירש ןעטנעקרענא

 ןעכילקריו א רע טָאה ,ןע'םכילע םולש טפערטָאבנָא סָאװ
 ,ןעננולהעצרע ערעצריק יד ןיא טשרע ןענייצסיורא ןעמונעג טנאלַאט

 ןוא ?ייווָאלָאס עלעסָאיא ןייז יו ןענַאמָאר עכלעזַא ןיא טינ ןוא

 .רעהירפ ןעבירשענ טָאה רע עכלעוו ,"וינעּפמעטס ,

 -יטלוק וצ ןעביוהעגנָא רעטשרע רעד ָאזלַא טָאה עלעדנעמ

 עקַאט רעבָא ,ךארּפש-רוטארעטיל א סלא ךארּפש עשידיא יד ןעריוו

 ץנאנ א ןיא ןעבירשעג ןאד ןעמ טָאה שידיא .,ןעביוהעגנָא רָאנ

 ךארּפש ס'עלעדענעמ ףיוא וליפא טהענ סָאד ןוא ,עמראפ רעהיור

 ןיא ןעננואוטפיוא ענייז ראפ טידערק ךס א טמוק םהיא .,ךיוא

 ןוא םהיא ןערילָאּפסױא ןיא ,ןושל ןעשידיא םעד ןעטיײברַאעב

 .רוטטארעטיל ראפ טנעמורטסניא ןא ןייז וצ ניהעפ םהיא ןעכאמ

 םהיא ייב ןעניז ןעננוביירש ַא בזרוטאאנ עגינייא

 לעיפ ןעננוביירשאב עכלעזא ןענייז טנייה רעבָא ,ןהעש

 ןערעכייר א טימ ןוא טעטילאנינירא רתעמ .ךס א טימ ,רענהעש

 -סינטלעהראפ עלא יד טימ ; ךאז א ךָאנ ןוא .?האווסיוא-רעטרעוו

 ךארּפש ןייז טננילק ןעננוביירשאב ענייז ןופ ןעטייקנהעש עניסעמ

 ץנאג ןענייז ךעלעד'נח עשירארעטיל ענייז ןופ עליפ ןוא טלעצניקעג
 שיריא ס'םכילע םולש רימ זיא גנוהיצאב רעזיד ןיא .וויאַאנ

 עלעדנעמ ,רעכילריטַאנ זיא יז םירָאװ ,רעמהענעגנא ןעוועג רעמיא

 טלעטשעננעמאזוצ ןעלטימ עכבילטסניס טימ ךיז טָאה קאווטיל רעד

 זיא םכילע םולש דנערהעוו ,שידיא רענילַאו ןעשירארעטיל ַא

 רענייטש ןעכילריטאנ א ףיוא טָאה רע ןוא ,רענילָאװ ַא ןיילַא

 .ךַארּפש-רעטומ ןייז ףיוא ןעבירשעג

 ענינייא, רעטרעוו יד ןעכָארטשעגרעגרעטנוא ָאד בָאה ךיא
 ןעטענ א ןוא ,שידיא םענהעש א לייוו ,"ןעגנוביירשאב-רוטַאנ
 ןיא רָאנ ןעלעדנעמ ייב וליפַא רהיא טניפעג ,טּפיוהרעביא ליטס
 ענייק ָאטינ ןושל ןייז ןיא זיא ךילנחעוועג .ןעלעטש עטלחעצעג
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 ןוא "שירארעטיל-טינ, ץנאג רע זיא טפָא רהעז .תולעמ ערעדנוזַאב
 ,ןחעש ןופ ךוּפיה רעד זייוורעטרע

 וד רעבָא ,ךארּפש רעד ןופ ךילכעזטּפױה ָאד ןעדייר רימ

 רעשירארעטיל רעד טיִמ טנאה-ןיאטנאה ךָאד טהעג ךארַּפש
 .הגרדמ

 קרעװ עשילגנע א טנעייל ,ךיז טרעדנע ךארּפש עדעי
 ,קירוצ רהָאי גיצכא ,גיצעביז טימ ןעראוועג ןעבירשעג זיא סָאװ
 ,טנייח .ראברעדנָאז ןעגנילק ךייא טּפָא רחעז ליטס רהיא טעוװ
 ןעבירשעג זיא עכלעוו ,שידיא א ןופ ןעטראוורע ןיוש ןעמ ןעק סָאװ
 -עטיל עשידיא א ןעלקיווטנע ןעמונעג ךיז טָאה סע רעדייא ןערָאעג
 -נינייוו ,עיינ ץנאנ א ןעוועג ןאד ןיא ןעביירש-שידיא ? רוטַאר
 יד .םיִרָא ןעוועג זיא ןושל רעד .גנומהענרעטנוא עטלעקיווטנע
 ןוא ,טנייה יוװ רענעלק ןעוועג זיא ןעקורדסיוא ןוא רעטרעוו להָאצ
 -קנערשאב א ףיוא טכיורבעג ןעמ טָאה ,טאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,יד
 ,רעגייטש ןעזָאלפליה א ףיוא טּפָא ןוא ,ןעט

 : ןעדנעגלָאפ ןיא טהעטשאב טקנוּפ רעניטכיוו רעטייווצ א

 עסאמ רעזנוא ןוא ,עסאמ רעד ראפ ןעבירשעג ןעבָאה רימ
 הכאלמ-לעב רעשידיא א .טנייה יו רעהיור ךס א ןעוועג ןאד זיא
 םעד ןופ ןיז ןעניטייצראפ םעד ןיא הכאלמילעב א  ןעוועג זיא
 ןייק ןוא ,ןושל ןעש'הכאלמ-לעב א טדערעג טָאה רע .טרָאװ
 ןופ לייט עסיורג א .ןענַאטשראפ טינ טעמכ רע טָאה ןערעדנא
 .תודוקנ ןהֶא ןענעייל טנעקעג םיוק טָאה םלוע רעמייברא רעזנוא
 ןענרעל טפראדעג ייז ןעביירש רעזנוא טימ רימ ןעבָאה רָאנ טינ
 ןעביירש רעזנוא ןענרעל ייז טזומעג ןעבָאה רימ רָאנ ,ןעקנעד
 .ןענעיילוצרעביא

 ןיא ןעגנאגעג, ןענייז ןערענָאיצולַאװער עשיסור עטשרע יד
 ןופ ןושל םעד טימ ןעדייר טגרעלעג ךיז ןעבָאה ייז ,"קלָאפ
 ןוא תוחומ ערעייז ֹוצ ןעמוקוצוצ ידכ ,ןעשנעמ עדנעסיוומוא
 ננוגעוואב רעשידיא דעזנוא ןיא טייברא ןיימ בָאה ךיא .רעצרעה
 םעד ןיא ןוא ,"קלָאפ-ןיא-ןהענ, א סלא טכארטאב ךילכעזטּפיױה
 .תועט ןייק טכאמענ טינ ךיא בָאה
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 ןענידסלָאמַאד רעונוא ןופ ןינע םעד ןעזָאלרַאפ טינ ןעק ךיא
 יד ןעגעוו .רעטרעוו רָאּפ ַא ןענָאז לע ךיא רעדייא ,שידיא
 -עװו טכיורבעגנ ןאד ןענעלפ סָאװ רעטרעוו ,עשידיא-טינ ,עשטייד
 -ַאס עשידיא זַא ןהעזעג רימ ןעבָאה דנַאב ןעטייווצ םעד ןיא .ןער
 -ראטש ַא רעטנוא ןענופענ ךיז ןעבָאה עקירעמַא ןיא ןעטסילַאיצ
 ייב ןעבָאה ייז ןוא ,ןעטסילַאיצָאס עשטייד יד ןופ סולפנייא ןעק
 ךילכעזטּפיוה ,ןעקורדסיוא ןוא רעטרעוו עליפ ןעמונעגרעביא ייז
 עשילַאקיזומ יד .ננונעװַאב רעד וצ ךייש ןענייז סָאװ ,עכלעזַא
 עשינעילַאטיא טימ ךיז טצונַאב טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ךַארּפש
 עשילגנע טימ לופ ןיא טייל ספיש ןופ ךארּפש יד ;} ןעקורדסיוא
 ןעראוועג טלעקיווטנע זיא עטשרע יד לייוו זיא סָאד .ןעקורדסיוא
 ןעכילנהע ןַא ףיוא .דנַאלננע ןיא עטייווצ יד ןוא ןעילַאטיא ןיא
 עשטייד טימ ל?ופ ןעוועג ךַארּפש-סננוגעװַאב רעזנוא ןיא ןפוא
 ןוא גנוגעוַאב עשיטסילַאיצַאס עטריזינַאנרָא יד םירָאװו ,רעטרעוו
 ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רוטַארעטיל עשיטסילַאיצַאס יד
 ןעבָאה רימ סָאװ ננונעוואב עשיטסילַאיצַאס יד ןוא ,דנאלשטייד
 .טנעה עשטייד ןיא ןעוועגנ זיא ,אקירעמא ןיא ןענופעג

 ,ןעטסינָאינוי-דיירט ןוא ןעטסילַאיצַאס ,רימ רָאנ טינ רעבָא
 ןעדיא עשיסקָאדָאטרָא ; רעטרעוו עשטייד ךס א טכיורבעג ןעבָאה
 .רימ יו שטייד רהעמ ךָאנ טכיורבעג רעטעלב ערעייז ןיא ןעבָאה
 טָאה ,ךַארּפש ערעלעדייא ןַא ךיז טרעדָאפ ןעביירש םייב יװ ױזַא
 ןעדייר ןעמ ףרַאד ?עדייא ןייז וצ םוא זַא ,טניימעג ןַאד ןעמ
 "ןעכערב, גידנעטש ךיז טנעלפ רָאטקָאד רעשידיא ַא ; שטייד
 ןייק ןעבָאה טינ םהיא וצ ןעמ טלָאװ טינ זַא ;שטייד היוא
 .טקעּפסער

 סָאװ ,יד טימ ןעלקיטרַא עניימ רעבָא ךיילגרַאֿפ ךיא ןעוו
 ןיּפענ ,ערעדנַא ןופ ןערָאװעג ןעבירשעג ןערהָאי ענעי ןיא ןענייז

 ייב ,עלַא יװ שטייד רענינעוו ךס א טכיורבעג בָאה ךיא זַא ,ךיא
 רעטרעו עכלעזַא ,?ליּפשייב םוצ ,ךיא קנעדענ רעביירש ערעדנַא
 -נורע , ,"ראוו, ?ָאז ,"טביג סע, ,"ןעסעדרעטנוא , ,"וצאד , :יװ
 טנענענאב םירש ןוא טירט ףיוא .?ןעסינגייארע , ,"ןעטפַאשנעג
 ;ליּפשייב םוצ ,עזארפ אזא ?ננוטייצ רעטײברַא רעד ןיא רהיא
 ןָאטעג סָאד טָאה רע, רעדָא ,"גנונראו ַא רַאו רעמונ ןעגירָאּפ
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 ןעניפעג ןעלקיטרא עניימ ןיא ."טלאוועג טינ טָאה רע ךיילנבא

 .טינ לָאמ ןייק רעטרעוו עזיד ךיז

 םוא רעטרעװ עיינ ןעפאש וצ ןעמוקענסיוא טפא זיא רימ

 בָאה ךיא לייו .שידיא ףיוא ןעקנאדעג עניימ ןעקירדוצסיוא

 -סקלָאפ רעזנוא ןיא ןוא ,רעטרעוו-סקלָאפ טימ ןעביירש טלָאװעג
 געלפ ךיא .ןעוועג טינ ןעקורדסיוא עלערוטלוק ןייק ןענייז ךארּפש

 -םאשנעגנורע, טרָאװ םעד טָאטשנָא .ענענייא ןעדימשפיוא ןעזומ

 "םיוא, טרָאװ םענעגייא ןיימ ןעכיורבעג ךיא געלפ ,ליּפשייב םוצ ,"ןעט

 -עגנייא ןאד ךיא בָאה ,"ןעסינגייארע , טָאטשנָא ןוא ,"ןעגנואוט

 -ַאילַאּפ , טרָאװ םעד טָאטשנָא ."ןעגנוריסאּפ , טרָאװ םעד טרהיפ

 עזיד ןופ עגינייא ."תואופר עקסבַאב , ןעביירש ךיא געלפ "ןעוויט

 סָאד זיא יוזא ןוא ןעמונעגרעביא רעביירש ערעדנא ןעבָאה רעטרעוו

 ןיא זיא ןַאד טניז) ליּפשייב םוצ ,"גנוריסַאּפ , יו ,ןעבילבעג ןיוש

 -עשעג, טרָאװ רעד ןעראוועג ןעפאשעג רוטארעטיל רעשיריא רעד

 .("שינעה

.3 

 .תורדס עכילטע --- .דיל-סנָאיצַאטיגַא ןַא

 זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,ךַאז עטסגרע יד זַא ,ביולג ךיא

 ַא טימ ןעוועג זיא סָאד .,ריל-סנָאיצַאטיגא ןא ןיא ןעבירשעגנפיוא
 יד .?גנוטייצ רעטייברא, יד ןענישרע זיא סע רעדייא יירד רהֶאי
 "-הענ רעד ייב ןעגניז םוצ טסאּפעגוצ ?עיצעּפס ןעוועג זיא דיל
 לעב ןעשידיא םעד ןופ דנַאטשוצ ןעגיטסייג םעד וצ ןוא ןישַאמ

 .ּפיט ןעטלא םעד ןופ הכאלמ

 ןיא ,"עכָאס ירד, ןעמָאנ ן'טימ דיל א טָאה רעזנוצ םוקילא

 םעד ףיוא ךיא בָאה ;טייברא-דרע עשידיא טנניזאב רע רעכלעוו

 ןופ טסייג םעד ןיא רָאנ ,םטיר ןעבלעז םעד טימ ,רעגייטש ןעבלעז

 -נוא ןעשיווצ עדנַאגָאּפָארּפ רעשיטסילַאיצַאס רעגידסלָאמַאד רעד
 ןענעוו ןעזרעפ עכילטע "טעווערטסיימעגפיוא , ןעטנארנימיא ערעז

 ןעוועג זיא ,טפירשרעביוא רעד רעטנוא ,ןעביוא .,רָאטיײרעּפא םעד

 עשידיא ."עכָאס, רעד ןופ ןוגנ םעד טימ ןעגניז וצ , : הרוש א

 ןעגָאבנעלענעצַאק ןוא ןָאזנעגייפ טיילסדנַאל עניימ) סרעשילבָאּפ
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 סרעלדעּפ ןוא טקודדעגּפָא סָאד ןעבָאה (טירטס וָאלדָאל 85 ןופ

 טייצ עשביה א זיא דיל יד .ןעסאנ יד ףיוא טפיוקראפ סָאד ןעבָאה

 .רעּפעש עלַא ןיא ןעננוזעג רהיא טָאה ןעמ .רעלוּפָאּפ רהעז ןעוועג

 רהיא ןעטַארעג רימ ןעסָאנעג ערעזנוא ןופ ענינייא ןעבָאה טציא

 טינ ךיז בָאה ךיא ןוא ,"גנוטייצ רעטייברא, רעד ןיא ןעקורדוצּפָא

 .ןעטעב טזָאלעג

 : ןעזרעפ ייווצ עטשרע יד ןענייז טָא

 רָאטײרעּפָא רעד

 ,רע טהענ ןעבעל ןעצנַאג םעד

 ;ןישַאמ ןייז רעביא ןעיירד ןיא ןעגיובעגנייא

 ,ןעניוצענסיוא טנעה יד

 ,ןעגיובעגנייא קרַאק רעד

 ,ןעניוא יד סיורא טמהענ סע

 .ןיד רע טרעוו ןָאּפש ַא יו

 ,חומ רעד םהיא טרַאד סע

 חכ ןייז קעווא טנייל רע

 חצור ן'פיוא ,ריבנ ן'פיוא

 .ןיּש א ייב גילפ א יוװ

 ערָאנ א יו עקמור א ןיא
 ערה ןיע ןייק ןעציווש
 ץומש ןיא ןוא ץיה ןיא ןעשנעמ םינינמ ייווצ
 קָאלק'ִא 10 זיב 6 ןופ

 ,קָאר ַא ךָאנ קָאר ַא
 ,קָאלק ַא ךָאנ קָאלק ַא

 ?ץונ ןייז זיא סָאװ ןוא
 ,טעקאּפ ןיא טנעס א טינ
 ,טעקַאנ ןוא סעוװרָאב

 ,/טעקַאמ ריזח , ןיא ןעריצַאּפש
 " ,סטוג ןייז ראג זיא סָאד

 ךיא עכלעוו ,ןעטייהניואווענ עשיטסילאנרושז יד ןופ ענייא

 רעטייברא} רעד ראפ ןעביירש נעלפ ךיא ןעו ,טאהעג בָאה
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 רעד ןופ ךאז א גנאל ןיוש זנוא ייב ןענייז עכלעוו ןוא ,"גנוטייצ
 "סילאיצַאס ןעוועקוטשניירא ןיא ןענַאטשאב זיא ,טייהנעגנאגראפ
 ןעל ךיא ןעוו .טינ יצ טסאּפעג טָאה סע יצ ,עדנאגאּפארּפ עשיט
 .ויאאנ יו רעגרע סיוא ריִמ ייז ןעמוק ,טנייה ןעלעטש עכלעזא

 יָאז ףראד ךיא ואוו ,לעקיטרא ןעסיוועג א ןיא :?יּפשייב םוצ
 עדנעּפאכ-ראלָאד יד , ; ךיא גָאז ,"ןעטַאַאטש עטגינייארַאפ יד ,, ןעג
 ,עזארפ ַא ךיז טניפעג ןעטרָאד ןוא ָאד ."ןעטַאַאטש עטנינייאראפ
 ןַא ףיוא טקירדעגסיוא ןיא טיײקרענָאיצולָאװער יד רעכלעוו ןיא
 ,רעגייטש ןערָאנלואװ ןעכילנהע

 טינ ןעפָאלש ןעטסילאיצַאס יד, :ךיא נָאז ץאלּפ ןייא ןיא
 -נייא רעד ןעוועג טינ ןיב ךיא ,?ןערעטיצ ןעטסילאטיּפַאק יד ןוא
 זא ,טסואוועג טוג ןעבָאה ריס .ןעדייר ױזַא םנעלפ סאוו רעניצ
 טָאה יזא רָאנ .זנוא ראפ טינ ןערעטיצ ןעטסילאטיּפַאק יד
 ,"לעמור , ןעשירָאטַאטינא ןעגידסלָאמאד רעזנוא וצ טסאּפעג ךיז

 ןעכיורבעג ןייוולייט רעטרעװו עכלעזא רימ ןענעלפ לָאמא
 טגעלפ ךילנהעוועג רעבָא .ןיז ןעגיסַאּפש-בלַאה ,ןעטכייל ַא ןיא
 -םיוא יו טפיג רהעמ טימ --- זעירעפ ץנאנ ןערעוו טגָאזעג סָאד
 ,טייקניטכיר

 -ייברא עשיטסילאיצַאס רעזנוא טָאה רעטעּפש רהָאי רַאּפ א
 טנאקאב םהיא טימ ןעלעוו רימ) רערהיפ ַא ןעמוקאב ייטראּפ רעט
 -ער עגיזָאד יד טָאה רעכלעוו ,(ץַאלּפ ןענירעהעג ן'םיוא ןערעוו
 -על ןוא רעטסכעה רעד וצ טכארכבעג ָאװטסטעקָאק ערענָאיצולָאװ
 .הנרדמ רעטסכילרעכ

 ןיוש זנוא ייב , ןענייז ןעטייהניואוועג עכלעזא זא ,גָאז ךיא
 -ניא טינ ךָאנ רעדייל ."טייהנעננאנראפ רעד ןופ ךַאז ַא גנַאל
 ןיא ןעטסילאיצַאס זנוא ייב ןעמ טגידניז רעבָא טנייה .ןעצנאג
 -נייה יד ייב יו רענעטלעז ןוא רעגינייו ךס ַא םכיזניה רעזיד
 -ַאק ,ןעניטכירפיוא-טינ םעד ןעכיורבעג ייז .ןעטסינומָאק עניט
 יו ןעמרָאֿפ ערעגרע ליפ ןיא ךָאנ ןָאט ןערענָאיצולאווער-שיטעק
 ,(+קירוצ רֵחֶאי גיסיירד ןוא עכילטע טימ ןַאט סָאד ןענעלפ רימ

 -ָאװעג ןעבירשעג ןענויז תורוש ,עזיד יו םעד ךָאנ טווצ עסיוועג ַא )5
 רערהיפ-טרָאװ ןעשיטסינומָאק ַא ןופ לעקיטרַא ןַא ןהעזעג ךיא בָאה ןער
 ךיא בָאה ןעטרָאד ןוא }1926 ןופ קיורטס-רעורָאּפ רעקרָאי ןונ םעד ןעגעוו
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 -יז ןיא טאהעג רעמיא ךיא בָאה "תורדס , יד גידנעביירש

 ראפ הכאלמ-לעב ןעבלעז םעד ןופ ?היפעג-רָאמוה ןעהיור םעד ןענ

 ,?רָאטײרעּפא םעד ןופ דיל סָאד , ןעבירשעגפיוא בָאה ךיא ןעכלעוו

 "ראפ ךיא זא ,זײװַאב ַא ןעוועגנ זיא גלָאפרע רעסיורנ רעייז ןוא

 .ןעמוסוצוצ ייז וצ יו סייוו ןוא ןעסַאמ ערעזנוא העטש

 "ריו א ןעוועג ןָאט רעד זיא ןעלקיטרַא עטסנרע עניימ ןיא

 ןוא ךילמיטסקלָאפ ןעוועג רעמיא זיא ךארּפש יד רעבָא ,רערעגיד

 ןעטלעקיווטנענוא םעד ןעניז ןיא טַאהעג ץלא בָאה ךיא .,ךאפנייא

 ךיא ואוו ןעלקיטרַא ענעי ןופ גלָאפרע רעד ןוא .הכאלמ-לעב

 טָאה ,ןינע ןעניניזפיט א לָאמא ,טפַאשנעסיװ ןעריזירַאלוּפָאּפ געלפ

 טרָאס ןעזיד ייב ךיורבעג ךיא עכלעוו ןעלטימ יד זא ,ןעזיוועג

 .ערַאבטכורפ ןוא עניטכיר ןענייז טייברא

 ,טייברא רעזיד ייב ךילקילג טלהיפעג ךיז בָאה ךיא

 -עג תורדס יד ןיא וליפא זא ,טקרעמַאב ןעביוא בָאה ךיא

 -ַאב זייורעטרע .לאירעטַאמ עטוג גינייו טינ טנייה ךיא ןיפ

 } טרָאס ןערעסעב ַא ןופ רָאמוה םענעטָארעג א ייז ןיא ךיא ןעגעג

 ןעשיטעֶאּפ א רעדָא לאפנייא ןעטנאסערעטניא א זייוורעטרע

 ,לעדליב

 -ענכרוד טָאה ןעטסיכרַאנַא יד טימ ףמַאק רעזנוא יו ױזַא

 רע טלעניּפש ,גנוגעוואב רעד ןופ גנולײטּפא עדעי טעמכ ןעגנורד

 ןעדיא ייב ןעו ,ךָאװ רעד ןיא ."הרדס, א ןיא ּפִא טּפָא ךיז

 ןיא ןעלדנַאװרַאפ רהיא ךיא געלפ ,"החכות, יד ןעגנַאנעג ןיא

 רייר ענידלַאװנ, ערעייז טימ ןעטסיכרַאנַא יד ףיוא עריטַאס א

 ."ןעטַאט ענייק ןוא
 : טראס ןעזיד ןופ הרדס א ןופ תורוש עטשרע יד ןענייז טָא

 טרעזייב יז יװ טרעה !סעכ ןיא זיא הרדס עניטנייה יד,

 ןעלעפַאב, טעװ יז !ןהייצ יד טימ טצירק ןוא טליש ןוא ךיז

 "טייקרענָאיצולָאװערפ ןייז טימ קיירטס רעגיזָאד רעד זַא ,ןעזעלעגרעבוא

 טימ בווא "".גנוריגער רענָאשגנושַאו רעד ףיוא קערש ַא ףיורַא טפרַאװ;

 -עוצַאטיגַא עצנַאג רעזנוא ןוא ,וויאַאנ ןעוועג רימ ןענייז קירוצ רהָאו 8

 .ךילגעמנוא ןיוש ץורית ַאזַא טצוא זיא ,"ןירג, ןעוועג ךָאנ זיא ךַארּפש



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 204

 -רַאפ טעװ סָאװ ננורעצסיוא ןַא ןעקישוצ טעוװ יז ,שינעקערש ַא

 ...םעוו יז ןוא ,טעװ יז ןוא ,טעוו יז ,רוציקה .,"ןעניוא יד ןעבראד
 א ןופ סעקנושַארטס עטסוּפ יד ןעבָאה ןענעק סרעוו ַא רַאפ סָאװ
 -יוצ ןעטלַאהַאב ךיז ןעבָאה שמוח ךעלטעלב עכילטע ? הרדס
 ןעריצירבַאפ ,שינעטלעהַאב ןיא ,ןעטרָאד ןוא ןעלווָאט ייווצ ןעש
 ,עטוג החכות ,ונ .שינעצירק-ןהייצ ןוא תוללק ןופ סעבמָאב ייז
 וא ,ןעטייפ ראפ ןוא טָאג רַאפ ןעוועג רעסעב טינ ןעד טלָאװ
 נלָאמ טָא ?ןָאטעג רהעמ ןוא ןעטלָאשענ רעגינייוו טסלָאװ וד
 ,ןעלװַאט עטביוטשראפ ענייד ןופ סױרַא ךירק ,עניימ דלָאג ,רימ
 תוללק עטסוּפ ענייד קעװַא ףראוו ,לעסיבא סיוא ךיז רעטפול
 ! טלעוו רעד ףיוא ןָאט וצ ןָא סעּפע ביוה ןוא

 טניופ סע ,החכות ,ןיינ ,.,לבכש וצ החכות ַא טמוק יװ רָאנ,

 -נָא טסעװ ֹוד זיב טראוו .זייווגיצנייא תוכמ ןעבעג וצ טינ ךיז
 ."טעװעלַאשזעג טינ תוכמ ןעבעג ןַאד ןוא ףראד ןעמ ליפיוו ןעביילק
 ןעטסיכרַאנַא יד סָאװ םעד טָאטשנא זא ,ןעסייהעג טָאה סָאד)

 -נא רעסעב ייז ןעלָאז ,סעבמָאב עגיצנייא ןעפראוו ןענעוו ןעדייר

 ןעפלעה ןוא עיצַאטינַא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןעמענ לייט
 .(עיצולָאװער רע'תמא ןַא וצ קלָאפ סָאד ןעטיירנוצ

 -סיב יו םעד ךָאנ ךיילג ןערָאװעג ןעבירשעג זיא הרדס עזיד
 רעגנוי רעד ןוא רעטסינימ-טּפיוה סלא טרינגיזער טָאה קדַאמ

 זיא סָאד .ןעמונעגנָא עיצַאנניזער ןייז טָאה םלעהליוו רעזייק

 ךיא ?לעטש ,ָאזלא .ךָאו רענעי ןופ סעיינ-טלעוו עסיורג יד ןעוועג
 טרחיפעג טלעוו רעד ןופ רעקיטילָאּפ עלַא טָאה קראמסיב יו רָאפ
 -ירטש ַא ףיוא ןעטלאהעג ייז ןופ ןעדעי טָאה רע .רעזענ יד רַאפ

 ייז ןענייז ָאזלא .זָאנ ןייז וצ ןעדנובענוצ ןעוועג זיא סאוו ,לעק

 ךיז ייז ןעּפַאט טציא זַא ,םעד וצ ןעראוועג טניואוועגוצ יוזא

 ,ןעמוקעגניהא זיא ?לעקירטש יד ואוו ךיז ןערעדנואוו ןוא רעזענ יד

 -ערעהֹוצנֶא ןא ךיוא ךיז טניפענ הרדס רעבלעז רעד ןיא
 -וצסיורא דנַאלסור ןוא אקירעמא ןעשיווצ ךַאמּפָא םעד ףיוא שינ

 -סיױרַא טָאה ךַאמּפֶא רעניזָאד רעד .רעכערבראפ עשיסור ןעבעג

 זיא סע ןוא ;עינָאלָאק רעשיסור רעד ןיא גנוגערפיוא ןא ןעפורעג
 .ןעפממעקאב וצ םהיא "עגיל עשיסור, א ןעראוועג טעדנירגעג



 208 עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןוא שוט-ביורש םווב

 ,ליּפש-טרָאװ רעשרעדניק ַא ךיז טניפעג הרדס רעזיד ןיא

 -סקעלַא, רַאצ ןעשיסור םעד ךיא הור ,/רעדנאסקעלַא, טָאטשנא

 ."רעדניש

 טבעלרעד טָאה וניבר השמ זא ,טהעטש שמוח ןיא ןעוו

 טָאה ןיילא רע זא ןוא ,לארשי ץרא ןיא ןעדיא יד ןערהיפוצניירא

 -עלָארּפ רעד טגנָאז ,ןעטייוו ןופ רָאנ ןהעזענ דנַאל ענילייה יד

 : דינמ רעקשירַאט

 ץלא השמ טָאה קלאפ ןופ דניירפ רערהַאו א יו רעבָא,

 יד טימ ןעפמעק ןעדיא יד ןעסייהעג ןוא ןעוועג הבהאב ?בקמ

 ןערעטש ןוא געוװו ןיא ייז ןעהעטש עכלעוו ,רעקלעפ עכילדנייפ

 טעמב ןופ לַאזקיש רעד זיא יוזא ,,.ליצ רעייז וצ ןעמוקוצוצ ייֵז

 .ךיז ןעזומ רעפמעק-טייהיירפ ליפיוו ,דניירפ-סקלָאפ עסיורנ עלא

 דליב-ןעקנאדעג ַא טימ רָאנ ,קילב ןעטייוו ַא טימ ןענעגונַאב סָאד

 -רַאטש ןעזומ ןעלעוו ליפיו !לאעדיא ןעטכילקריווראפ רעייז ןופ

 עטסיו יד ןעשיווצ טניל רעכלעוו ,טולב ןופ ןדרי א ןיא ןעב

 "! םזילאיצַאס ןופ ןדעדזג םעד ןוא טלעוו עשיטסילַאטיּפַאק
 ,ןעגנַאלש ןעביז ןענעװ טדערעג טרעװו הרות רעד ןיא ןעוו

 ,ןָארט םעד טניימ ןעמ זַא ,"רעקשירַאטעלָארּפ , רעד סָאד טשטייט

 ןהאבנעזייא םעד ,ריקנַאב םעד ,דרָאלדנעל םעד ,טנַאקירכַאֿפ םעד

 ."דנערווער , םעד ןוא רחוס םעד ,טַאננַאמ

 יד גידנעסַאּפוצ .הרוטפה ןַא ןעבענענוצ זיא הרדס רעזיד וצ

 -ַאטעלָארּפ רעד טביירש ,עיצאטינַא רעזנוא וצ רעטרעוו-ךנת

 : רעקשיר

 !ימע ומחנ ,ומחנ :איבנה היעשי טימ ןענָאז ריִמָאל ,

 יד וצ טדער !קלָאפ ןעטעטכענקרַאפ םעד טסיירט ,טסיירט
 תורצ ערעייז זַא ,טגָאז ןוא ייז וצ טפור .עדנעלע יד ןופ רעצרעה

 ןעקירבַאפ יד ןיא טפור טייהיירפ ןופ ?לוק רעד ,?ופרַאפ ןענייז
 -וצ ,ןעלָאט-רעמָאי יד טישרַאפ !נעװ ַא טכַאמ ! ןענימ יר ןיא ןוא

 טעטכינרַאפ ,תוילת יד רעטנורַא טרעדיילש ,ןעגנוטסעפ יד טפראוו

 !ןעטייק יד טסיירוצ !ןעניורק יד טכערבוצ ,סטנעמענעט יד

 . "יירפ ןופ םייצ יד ראפ ,םייצ עגיטכיל יד רַאפ ערַאװ א טכַאמ

 ! טייקכילרעדירב ןוא טייהכיילג ,טייה

 סָאװ :גערפ ךיא ןוא !ףור ,ףור :טגָאז עמיטש יד ןוא, |
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 -סטייברא יד וצ ףור :רימ ֹוצ טנָאז יז ןוא ? ןעפור ךיא לָאז
 ןוא עטעמרָאקענּפָא יד וצ ןעמענ ךיז ןעלָאז ייז זא נָאז ןוא טייל

 ' .זָארג יו ןעלצרָאװסיױא ייז

 ףיוא טהעג !טנידערּפ ןוא סעמרָאפטַאלּפ יד ףיוא טהעג,

 זיא טייהיירפ יד זא רעטייברא יד וצ טיירש ןוא גרעב ץיּפש יד
 וא ,ןָא טמוק נָאט רעסיורנ רעד זא ,ןעסיוו ייז טזָאל !ערעיײיז

 ןוא טנַאה ןייא ןיא רעקירדרעטנוא יד רַאפ ףָארטש טגנערב רע
 -ַאטעלַארּפל ָאב| .טנאה רעדנַא רעד ןיא עטקירדעג יד רַאפ קילנ
 ,"ךינמ רעקשירַאטעלַארּפ רעד --- .לאונ קָאשיר

 טיוטעג טָאה השמ יו טלהעצרעד טרעוו שמוח ןיא ואוו ,ָאד

 ,טייברא רעד ייב ןעדיא ַא ןענַאלשעג טָאה רעכלעוו ,ירצמ םעד

 רע זַא ,להעצרעד ךיא ."השמ עסָאנעג , ן'וניבר השמ ךיא ףור

 רע ןעוו ןוא ;רעטייברא ןעשידיא ַא רַאפ ןעמונעננָא ךיז טָאה

 םהיא וצ רע טָאה ,ןעטייווצ ַא טנָאלש דיא ןייא יו ןהעזעג טָאה
 טָאה השמ םירָאו "7? רעדורב ןייד וטסנָאלש סָאװו,ה :טנָאזעג

 טינ ךיז ןעפרַאד רעטייברא זַא ,גנוניימ רעזנוא ןופ ןעטלַאהעג

 טנָאינוי יד ןיא טנינייארַאפ ןייז ; רעדירב יו ןעבעל רָאנ ,ןעגירק

 ."ס'הערּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןעפמעקַאב ןעמַאזוצ ןוא

 .רעלוּפָאּפ רהעז ןייז טנעלפ "הרדס, טרָאס רעזיד

4 

 -טקנעהמ ַא--.קיירטס-רעקעב רעטשרע רעד---ןענַאטעילעּפ
 ---ַאדנַאגַאּפָארּפ ןוא יטטַאּפ---ןָאטעילעּפ גניוויג

 ,סַאמעהט---.ןָאשיילוקריוס

 גנוריסַאּפ א ףיױא ןָאטעילעפ ַא ןעביירש ךיא נעלפ לָאמַא

 ןיא ןעבעל רענַאקירעמַא םעד ןופ רעדָא גנונעווַאב רעזנוא ןופ

 דובכל טניטרעפענוצ ךיא בָאה ןעכלעזַא ןָאטעילעפ ןייא .ןיײמעגלַא

 טָאה ןָאינוי רעקעב יד .קיירטס רעקעב ןעסיורג ןעטשרע םעד

 ףיוא טּפעלקענפױרַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,לעבייל ַא טרהיפעננייא
 בילוצ .טנעה ןָאינוי ןופ ןערָאװעג ןעקַאבעג זיא סָאװ ,הלח רעדעי

 םוצ .סענעצס עטנאסערעטניא ןעמוקעגרָאפ ןענייז לעבייל ןעזיד
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 טסילַאיצַאס ַא ןופ יורפ יד ,עטסָאבעלַאב עשידיא ַא :;ליּפשייב

 ,רָאטס ירעסָארג ַא ןיא ןיירַא טמוק ,ןַאמ"ןָאינוי ַא ױזַא רעדָא

 רעבָא .הלח א יז טעב דנע םוצ ןוא ןעכַאז ענעדישרַאפ ןָא טמהענ

 יד טנייל ,לעבייל ןייק טינ טָאה ,רהיא טינ ןעמ סָאװ ,הלח יד
 .ןעפיוק טינ ךַאז ןייק ָאד טעװ יז :;קעװַא ץלַא יורפ

 יד ןעמהענ לָאז יז זַא ,רהיא ייב ךיז טעב ןַאמ ירעסָארג רעד

 וצ ארומ טָאה יז זַא ,טרעפטנע יז רעבָא ;ןעלקיטרא ערעדנַא

 טָאה סָאװ ,רָאטס א ןופ ןיסָארעק רעדָא רעטוּפ טימס םייהַא ןעמוק

 ,קעבעג ענייז ףיוא לעבייל ןָאינוי םעד טינ

 ןוא .קיירטס םעד ןענואווענ רימ ןענָאה טרַא ןעזיד ףיוא

 םעד ןעבירשעגפיוא סָאד ךיא בָאה ?עבייל ןעניזָאד םעד ןענעוו

 עטאבעד א ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןעוועג זיא רע ,ןָאטעילעפ

 .ןעקישט רעטעליוקעג ַא ןוא הלח ַא ןעשיווצ

 -טסקענ ךיז טניפעג סָאװ ,רָאטס ירעפָארג ַא רֶאפ ?עטש ךיא

 ירעסָארג רעד ןעבעל לעשיט ַא ףיוא .ּפאש רעשטוב ַא וצ רָאד

 םעד ןופ ריט םייב ןוא ,סלעבייל-ןָאינוי טימ תולח ןעניל רָאטס

 ,(= עבמָאלּפ א טימ סנעקישט עטעליוקעג ןעננעה ּפָאש רעשטוב

 יז סָאװ ,"שזדעב ןָאיניג םעד ףיוא ץלָאטש טימ טזייוו הלח ַא
 יד .רהיא טרעפטנע ןעקישט יד ןוא ,טסורב רהיא ףיוא טגָארט

 ,"לַאדעמ םענעיילב , רחיא טימ ךיז טמהיראב ןעקישט

 רשוי ןופ שזדעב רעד םלַא טלעטשעגרָאפ טרעוו לעבייל רעד
 ,שינרעטסניפ ןופ שזדעב רעד סלָא עבמָאלּפ יד ןוא ,טכיל ןוא

 ךיא בָאה ,1891 ןיא ,יעד גניווינסקנעהט ןופ ךָאוו רעד ןיא

 ןעמ עכלעוו ,סיקריוט ןופ תומשנ יד ןעגעוו ןָאטעילעפ ַא טקורדענ

 לעטש ךיא  .גנוגָאזיקנַאד ןופ גָאט םעד דובכל טעליוקעג טָאה
 .טלעוו רענעי ףיוא ןעמוק תומשנ יד יו רָאפ

 זיא ריס םהענעננא יו ךיא ?העצרעד המדקה רעד ןיא

 ייוסשייסי

 ,ללוכה בר םעד ןופ ןערָאװעג טרהיפעגנויַא ןענווז סעבמָאלּפ וד (*

 רעטייברַא יד .טעליוקעג רשכ זוא ןהוה יד זַא ןמוס ַא סלַא ןעניד וצ
 -וצנווא ךוורַאפ ַא סלַא ,טריקיטירק ףרַאש םעטסיס עזיד טָאה "גנוטייצ

 .אקורעמַא ןוא (להָאצּפָא ןַא ,"עסקַאמ, ַא) עקבָארָאק ַא ןערהיפ
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 ייב סרעסעמילעּפָאנ עטרעדנוה ןופ גנַאלק םעד ןערעה וצ ןעוועג
 םענעי ןעכַאמ רענאקירעמַא עכייר עכלעוו ,ןעטייצלהָאמ יקריוט יד

 טכליהענּפָא טָאה גנַאלק רענהעש רעד , : םימותי עמירָא ראפ גָאט

 ףונ ןיימ זיא טייקסיז ןופ .קיזומ ןדעדזנ יו ןערעיוא עניימ ןיא

 טלעוו א ןיא טבעוװשעג טָאה טסיינ ןיימ .,ןערָאװעג ןעפָאלשנַא

 רעכעה ןעגָארטעג ךיז רע טָאה נידנעבעווש .,רענעט ענהעש ןופ

 ןעטרָאד .לעמיה ןעטסכעה םוצ ןעמוקענ זיא רע זיב ,רעכעה ןוא

 םיכאלמ ענייז טימ טציז םלוע לש ונובר רעד יװ ןהעזענ ךיא בָאה

 .שיט ןעסיורג ַא ייב

 .קידניא ןעטעליוקעג א ןופ המשנ יד ןיירַא טמוק סע

 .ךאלמ א טנערפ -- ?וטזיב רעוו ---

 רַאה ןיימ זיא טליברעדנאו ןוא ןעמָאנ ןיימ זיא קידניא ---

 זרעטס-ןוָאד ןעזָאלענרעביא ךיא בָאה ףונ ןיימ --- יז טרעטטנע ---

 ,ריד טקנַאד רַאה ןייס .סָאָאס ירעבנערק טימ רעלעט א ףיוא

 ןעניטנייה םהיא טסָאה וד סָאוו ןענָאילימ יד ראפ ,םלוע ?ש ונובר

 ןענואוועג טָאה רע סָאװ סעצָארּפ םעד ראפ ;טקישענוצ רהחָאי

 ןערָאלרַאפ ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברא יד ןופ תונמלא יד רעביא

 .ןהַאבנעזייא ןייז ףיוא סנעבעל ערעייז

 -רעשט רענילייה רעד ןעירשעגסיוא טָאה -- !ל?ריוג דוג ---

 ! ןיירַא ןדעדזנ ןיא ךיילנ חמשנ יד רהיפ -- ןַאמ

 .יקריוט ס'רעטייברא ןא ןופ המשנ יד ןיירַא טמוק ךָאנרעד

 זַא ,טרעפטנע יז ןוא ,טקנַאד יז סָאװרַאפ רהיא ייב טנערפ ןעמ

 טינ רעכַאמיקוָאלק יד ןופ טָאה ןעמ סָאװראפ טָאנ טקנַאד יז

 .סעשזדייוו יד ןופ ךָאוו ַא רַאלָאד ייווצ יו רהעמ ןעמונענּפָארַא

 ןעמ .יִאב סוינ ַא ןופ יקריוט רעד ןופ טמוק המשנ ןייא

 יד ראפ טקנַאד יז זַא ,יז טגָאז .,טקנַאד יז סָאװרַאפ רחיא טנערפ

 רעוו טנערפ ןעמ .טכַאנייב טפיוקרַאפ יִאב רעד סָאװ ,סרעּפייּפ

 ןייז זַא ;םותי א ןזיא רע זַא ,יז טרעפטנע ;יִאב רעד זיא סע

 טע'נרה'רעד זיא סָאװ ,רעטייברא יד ןופ רענייא ןעוועגנ זיא עטַאט

 טגָאז המשנ רעזיד .ןהאב ן'פיוא ןטליברעדנַאו ייב ןערָאװעג

 ןייז וצ רהיא טלייטרוארַאפ ןעמ .הּפצוח ?יפוצ טָאה יז זַא ,ןעמ

 .רוּפכ-םוי ףיוא עלעדנעה-הרּפכ ַא ןופ ףונ םעד ןיא ?ונלנ ַא
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 "ננוטייצ רעטייברא, ננַאנ-רהָאי ןעטשרע ןופ ביֹוהנֶא םעד ייב

 ,ןירעגניז רעטמהיראב-טלעוו רעד ןופ ןעקורדנייא עניימ ךיא ןיפעג

 ס'יטטַאּפ ןופ גנוביײרשַאב יד .?ַאיצול, ַארעּפָא רעד ןיא ,יטטַאּפ

 -ּפמָאק ךס ַא ןעפורענסױרַא טָאה ןוא ךייר-ןעברַאפ זיא ןעגניז

 רעד רעביא קילברעביא ןייק טינ רעבָא ןיא סָאד .ןעטנעמיל

 ייווצ , ןעמָאנ םעד רעטנוא ןָאטעילעפ ַא ןופ לייט ַא רָאנ ,ַארעּפָא

 .עדנַאנָאּפָארּפ רעדיוו --- טסייה סָאד ; "טלעוו רעד ףיוא ןעטלעוו
 לעטש ,ןענניז ס'יטטאּפ ןעבײרשַאב ֹוצ ןָא גנַאפ ךיא רעדייא

 סעסערד עכייר יד ןוא ַארעּפָא רעד ןיא סוסקול םעד רָאפ ךיא

 א סלַא .ןעשזָאל יד ןיא ןעסעזענ ןענייז סָאװ ,ןעמַאד יד ןופ

 רָאפ ךיא לעטש ,גנַאזעג ס'יטַאּפ וצ ןוא םעד וצ ץאזנעגעג

 .דרַאי א ףיוא טגנניז עקרעלטעב ַא יו

 ןיפ א טאהענ ךיז ןיא ןעבָאה רענעט ענעסירוצ ערהיא,

 יז טנעלפ ןייוונעטייצ ןוא -- ךיא גָאז -- גנַאלק ןעשרעדניק
 טָאה רעכלעוו ,לערט ןעדנעסייר-ץרַאה ַא טימ ןערעטיצוצ ךיז

 ךיא ..,ןערוטַארָאלָאק ס'יטטַאּפ יו קורדנייא ןערעפיט ַא טכַאמענ

 רימ טָאה יז ןוא ,טדערעג יורפ רעכילקילננוא רעד טימ בָאה

 גידנעטייברא ןעבעל ןייז ןערָאלרַאפ טָאה ןַאמ רהיא זַא ,טלהעצרעד

 -ןעליוק יד זַא ןוא רעדניק יירד טָאה יז זַא {בורגדןעליוק ַא ןיא
 ...?רַאלָאד עכילטע טימ ט'רטּפ'ענּפָא רהיא טָאה עינַאּפמָאק

 -רַאפ טסילַאיצַאס רעגירהָאי-ןעצעביז ַא וליפַא טלָאװ טנייה
 רהיא ןוא ַארעּפָא רעד ןענעוװו ןעביירש געמ ןעמ זַא ,ןענַאטש

 ראפ ,עקרעלטעב א ןופ גנַאזעג םעד טימ ןערָאּפנעמַאזוצ טינ

 .ןעקעווצ עדנַאנָאּפָארּפ

 ךיא עכלעוו ,ןעלקיטרא ענעדישרַאפ יד ךרוד קוק ךיא ןעוו
 רעטייברא , ןעגנַאנ רהָאי ייוצ עטשרע יד ןיא ןעבירשעג בָאה

 םעד ןופ רעמיא טעמכ זיא ןינע רעד זַא ךיא קרעמאב ,"גנוטייצ

 "ר ןוא .םלוע ןעסיורג ַא ןעריסערעטניארַאפ ןעק רעכלעוו ,טרָאס

 "רַאפ וצ -- קעווצ ןעבלעז ן'טימ ןעבירשעגפיוא זיא ?לעּפעק
 טייקמאוקרעמפיוא ןעהיצ וצ ;םלוע ןעסיורג ַא ןעריסערעטניא

 ףיוא טהענ סָאד .?עקיטרַא םעד ןופ טיײקטנַאסערעטניא רעד וצ

 ףיוא יו טוג ױזַא ,ןעלקיטרַא עכילטּפַאשנעסיװ-רעלוּפָאּפ עניימ
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 :עמעהט רעד ףיוא זיא ,ל?יפשייב םוצ ,לעקיטרש ןייא ערעדנַא

 ןַא ??ןענַאיצַאנ ענעדישרַאפ יד ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןענַאװ ןופ,
 ןערהעמ ןעצנאלפ יוזא יװ , : טפירשרעביא םעד טנָארט רערעדנַא
 טרעװ טכורפ יד ױזַא יו -- .תובקנ ןוא םירכז ערעייז ;ךיז
 ַא ןופ גנוצעזרעביא ןַא עניימ ךיא ןעגענַאב לָאמַא ."ןערָאבעג
 סָאװ ,רעכלעזַא רעדיוו זיא טלַאהניא רעד ןוא ,רעביירש ןעטנַאקַאב
 -רעביא ןַא ,ליּפשייב םוצ .םלוע םעד ןעריסערעטניארַאפ ףרַאד
 -רעד זיא שנעמ א, יװ גנורעדליש ס'ָאנוה רָאטקיװ ןופ גנוצעז
 ."דמַאז ןיא ןערָאװעג ןעקנורט

3 

 סערעטניא רעיינ ַא--.טסירטעלעב סלַא ןעסערעטניא עטשרע
 --.ןינע רעכילטּפַאשנעסיו ַא--.ןעשנעמ ןיא

 .עיציבמא ןיימ

 "ננוטייצ רעטייברא , ןערעמונ ניצניינ-גיצכַא עטשרע יד ןיא
 סלַא טייברא ןיימ ןופ ןעננוצָארּפש עטשרע יד ךיוא ךיז ןעניפעג

 רעבָא ךיז טזָאל סע ;גנַאפנָא רעכַאװש א רהעז ..טסירטעלעב

 ךיז טָאה סערעטניא ןיימ רעכלעוו ןיא ,גנוטכיר יד ןעקרעמ
 .ןעלקיווטנע ןעמונעג

 םעד ןופ 8 רעמונ ןיא טקורדעג זיא עכלעוו ,הרדס ַא ןיא

 ןוא ,דמלמ רעשידיא ַא טלעטשעגרָאפ טרעוו ,גנַאגרהַאי ןעטייווצ

 ןעשידיא ןעשיטַאּפמיס ַא ןופ עציקס ַא טלַאהטנע גנוביירשַאב עזיד

 םעד ןיא גנובערטש עניזָאד יד ךיז טהעז רעכילטייד ךָאנ .ּפיט

 ןעמָאנ םעד רעטנוא .גנַאנרהָאי ןעבלעז םעד ןופ רעמונ ןעטס

 טפירשרעביא םעד טימ ננולהעצרע ןַא ךיא ביג "הרדס א טָאטשנַא,
 ןערעמונ עכילטע ןיא ןעגנַאנעג ןיא סָאד ."לעברַא עקטָאמ,
 .שרעדניק סיוא רימ יז טמוק ,גנולהעצרע עזיד טציא זעל ךיא ןעוו
 ַא זיא ,סױרַא טזייוו יז סָאװ ,סערעטניא רעשירעלטסניק רעד
 ,סערעטניא רעשירעלטסניק ַא טרָאפ רעבָא זיא סע .רעהיור

 טניפעג גנַאנרהָאי ןעטייווצ םעד ןופ רעמונ ןעט82 םעד ןיא
 טננעה  עציקס ס'וועינעגרוט ןופ גננוצעזרעביא ןַא עניימ ךיז
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 ןוא טלַאהניא רעד ?ייוו ,טניטרעפעגוצ ךיא בָאה סָאד *!םהיא

 ןעריסערעטניאראפ ןעזומ סָאװ ,יד ןופ ןענייז טפירשרעביא רעד

 טכַאמ גנולהעצרע יד לייוו זייוולייט רעבָא ; םלוע ןעטיירב םעד

 רהיא בָאה ךיא .ךַאז עשירָארעטיל ַא סלָא קורדנייא ןעקרַאטש ַא

 ןעכַאמ וצ טנַאקַאב םלוע רעזנוא ?עטימ ןעטונ ַא סלַא טכַארטַאב

 -עטיל ַא ןופ טמוקאב ןעמ סָאװ ,ןעגינעגראפ טרָאס םעד טימ

 .קרעוו עשירַאר

 עביל יד ןעוועג רוטארעטיל וצ עביל ןיימ זיא רעהירפ
 םענייא ןופ טינ ןוא ,רעזעל ןעשיסור ןעטנענילעטניא א ןופ

 עשיסור יד .ןעגנולהעצרע ןעביירש וצ ןיילַא ךיז טסעמרַאפ סָאװ

 ןעוועג טעמכב זיא סָאד רעבָא .ךיוה טצעשעג ךיא בָאה רעקיטירק

 רעדָא רעטרידוטשענ רעדעי ,רוטלוק רעשיסור רעד ןופ ?ייט א

 יד טרעטענרַאפ טָאה דנאלסור ןופ ןַאמרעגנוי רעדנערידוטש

 .רעקיטירק עשיסור

 סערעטניא רהעמ טאהעג ןערהַאי ענעי ןיא טָאה יורפ ןיימ

 ןע'ניקשוּפ ןוא ן'ועינענרוט ןעגעו .,ךיא יו רוטארעטיל ןיא

 טפָא טָאה יז ןוא ,ננורעטסייגַאב טימ טדערעג רעמיא יז טָאה

 ןענעו ןוא .ייז ןעגעוו ןעננוקרעמאב עטנאסערעטניא טכַאמענ

 ןעקירדסיוא יז טגעלפ ,רעלטסניק ןעשיגָאלָאכיסּפ סלא ןעיָאטסלָאט

 רעד םורא .רעהירפ רהָאי ףניפיריפ טימ ךָאנ גנורעדנואוואב

 גידנעזעל ,יז טָאה ,ךיא קנעדענ ,1888 ןיא ,דרַאזילב םעד ןופ טייצ

 סע עכלעוו ןיא ןעלעטש ףיוא ןעזיוועננָא ,קרעוו ַא ס'יָאטסלָאט

 טייקגיטכיר יד ,קילב ןייז ןופ טייקפיט יד ןהעזענ ךיז טָאה

 .רוטַאנ עכילשנעמ יד טרעדליש רע רעכלעוו טימ טייקלעה ןוא

 להיפעג רעשירַארעטיל רעטסנרע ןַא ךיז טָאה רימ ןיא

 -ייבראטימ ןיימ ךרוד עקַאט ןוא רעטעּפש לעסיבא טלעקיווטנע

 יד גידנעביירש ."ננוטייצ רעטייברא, רעד ןיא טפַאשרעמ

 טלהיפרעד זייווכעלסיב ךיא בָאה ,ןענָאטעילעפ ערעדנַא ןוא תורדס

 -שנעמ ןופ גנאנ םעד ,ןעּפיט ןוא סענעצס ןעלעטשוצרָאפ סשח א

 סערעטניא טרָאס רעזיד ןוא .ןעלהיפענ ןוא ןעקנַאדעג עכיל

 עכלעוו ,ןעשנעמ יד ןיא סערעטניא םעיינ א טימ ןיוש טננערב

 .ךיז םורָא טחעז רהיא



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב | 212

 ןיבמ ַא ןיב ךיא זַא ,טנעמילּפמָאק ַא ןערעה טפָא געלפ ךיא
 תוניבמ עזיד ךיא בָאה ,תמא ןיא סָאד ביוא .ןעשנעמ ףיוא
 -כַאבָאעב עניימ .טצונעגסיוא גינייוו ןעביירש ןיימ ןיא רעהירפ

 רעד טָאה רעבָא טציא .ךַאז עניטייז ַא ןעוועג ןענייז ןעננוט
 ךיז ןעשיווצ ןעסינטלעהרַאֿפ ערעייז ןוא ןעשנעמ ןיא סערעטניא
 | ,רימ ןיא ןעסקַאװ ןעמונעג

 -סירטעלעב סָאװטע ןעפַאש וצ ןעטשרוד ןָא טביוה ןעמ ןעוו
 א טימ ןעשנעמ ןערעי ףיוא ןעקוק וצ ןָא ןעמ טביוה ,סעשיט
 רָאנ טימ םהיא טעטכאבָאעב ןעמ .טייקגירעגיינ רעלעיצעּפס

 רעדָא השמ רעבלעז רעד .טייקמאזקרעמפיוא טרָאס רעדנַאנַא

 ךרוד טננירד רהיא .רערעדנַא ןַא ךייא ייב רָאנ טרעוו זלרַאשט

 רהיא ,ךַארּפש עיינ ַא ןעניוא ענייז ןיא טזעל רהיא ,לעכיימש ןייז

 .טלעוו יד ןערידוטש ןיא גידנעטש טלַאה

 ךָאנ רעבָא ךיא בָאה רענעלּפ עשירַארעטיל עטמיטשַאב ןייק
 טאהעג ראג טָאה רעביירש סלַא עיציבמַא ןיימ .,טאהעג טינ ןַאד

 ייב ךיז טָאה יז ןוא ,ןינע ןעכילטפאשנעסיוו ַא וצ תוכייש ַא

 ןעטלַאה געלפ ךיא סָאװ ,סרושטקעל יד ךרוד טלעקיווטנע רימ

 ךיא .ןעביירש געלפ ךיא סָאװ ,ןעלקיטרַא ערעלוּפָאּפ יד ךרוד ןוא

 ןעכלעוו ןופ ,קנַאדעגנ ןעלעניגירַא ןַא בָאה ךיא זַא ,טביולגעג בָאה
 ,קרעוו עגיטכיוו ַא ןעמוקסיורַא ןָאק סע

 ןערהעלקרע ןיא ןענַאטשַאב ןיא ןַאלּפ םעד ןופ לייט ַא
 -נעסיוו ןעסַאמ טימ ןוא טייקכילדנירג רעכילטפאשנעסיוו טימ

 רךָאּפ א ןיוש בָאה ךיא ןעכלעוו ,ןינע םעד עזייוואב עכילפטאש

 .םזיניװרַאד ןוא םזילַאיצַאס ןעשיווצ תוכייש יד ,טנָאמרעד לָאמ

 ; עגַארפ רעד ןענעוו ערושָארב עשטייד ַא ןעוועג ןאד זיא סע

 -רעביא ןעוועג ןיב ךיא .,ןעטלאהעג נינעוו רהיא ןופ רעבָא בָאה ךיא

 רע זַא ןוא ,רעטיירב ןוא רעפיט ליפ זיא טנעמונרַא ןיימ זַא ,טגייצ

 ךס ַא טרעדָאפעג טָאה ענַארפ יד .דנעגנייצרעביא גידנעטשלָאפ זיא

 .טייברַא-סגנוכוזרעטנוא ןוא ןעזעל ףיוא טייצ

 ךילדנירג בָאה ךיא .םזיניװרַאד םוצ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא
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 גנולקיווטנע יד , קרעוו טּפיוה ס'ןיורַאד רָאנ טינ טנעיילעגרעביא

 ךיא ;"ןעשנעמ םעד ןופ גנומַאטשּפָא יד, ןוא "םינימ יד ןופ

 ךערפלַא ןופ קרעװו עטמהירַאב יד טרידוטשענכרוד ךיוא בָאה

 עטקעריד ַא ןעבָאה סָאװ ,רעכיב ערעדנַא עהייר עצנַאג ַא ןוא סַאללַאװ

 .םזיניוװרַאד םוצ תוכייש עטקערידניא רעדָא

 םעד ןערידוטש ןעמונענ ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד וצ

 ,דליו :בלַאה ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעו ןעשנעמ םעד ןופ ןעבעל

 ןעדליו:בלַאה ַא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעקלעפ יד ןופ ןוא

 -רַאפ גנע ןעוװעג זיא ןינע רעזיד .טייצ רעזנוא ןיא דנַאטשוצ

 .םזיניורַאד ןוא םזילַאיצַאס ןענעו טנעמונרַא ןיימ טימ ןעדנוב

 םיטבש עדליוו-בלַאה ןעכלעוו ףיוא ,רענייטש רעשיטסינומָאק רעד

 ןעדַאילס יד ןוא ,ןעטייצ עשירָאטסיה-רַאפ ןיא ןערהיפ ךיז ןענעלפ

 זיא סָאד -- טנייה זיב ןעבילבענרעביא ןענייז סָאװ ,ןופרעד

 .ןעטקנוּפ עטסגיטכיוו יד ןופ רענייא ןעוועג

 ם'נופ קרעוו עֶלַא טפיוקעג ךיא בָאה ןעטנעס עטצעל עניימ ןופ

 ; דנַאטשנענעג ןעזיד רעביא ןיעמ רעקנעד ןוא רעשרָאפ ןעשילגנע
 רעביא רעליאט ןעטרהעלענ ןעשילננע םעד ןופ קרעוו עלַא ךיוא

 עניטייצרַאפ-רָאנ, ס'ןאנרָאפ ןוא ,טמפַאשנעסיו רעבלעז רעד

 ןופ ?עטעצ ַא טלעטשעגנעמאזוצ ךיוא בָאה ךיא  .?טפַאשלעזעג

 ןופ ןעבעל םעד ןעגעוו (רעדנעזייר ןופ סנעטסיימ) קרעוו ערעדנַא
 -ַארטסיױא ןוא אקירעמַא-דיז ,אקירפַא ןיא רעקלעפ עדליוו-בלַאה

 ךָאטסַא ןופ נָאלַאטַאק םעד ןיא ןענופעג בָאה ךיא עכלעוו ,ןעיל

 סָאװ ,קרעװ עטסעיינ יד ןופ ןענָאלַאטַאק יד ןיא ןוא ירערבייל |

 עשילגנע ןוא רענַאקירעמַא ןופ ןערָאװעג ןעבענעגסױרַא ןענייז

 ,םרעשילבָאּפ

 טרעברעה ןעװעג ןיא ?עיצ ןיימ וצ קרעוו עניטכיוו ַא

 ענייז ןוא (רעדנעב עקיד ייווצ ןיא) עינָאלָאיצַאס ס'רעסנעּפס

 ךיא בָאה ךֹוב ס'ןאנרָאמ רעבָא .,ןעלעבַאט עשיגָאלָאיצַאס עסיורג

 רהעמ ךס ַא ןעמ טניפעג ן'רעסנעּפס ייב .רעכעה טלעטשעג

 רעצנאג רעד וצ ?עסילש .ַא םינ ןאנרָאמ רעבָא ;ןעטקַאפ

 טָאה סלעגנע ךירדירפ ןעכלעוו ,קנַאדעג ןעלַארטנעצ ַא ,עגַארפ

 םעד טימ .םזילַאיצַאס ןעכילטפַאשנעסיוו םעד ןיא ןעמונעגניירַא

 -אב סע'סלעגנע ןיא ננורהעלקרע ס'ןַאגרָאמ ןופ קנַאדעג טּפיױוה
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 יד, קרעוו סע'סלעגנע ךרוד ןערָאװעג טנַאקַאב ךיא ןיב גנוטכייל

 -רעביא רעבָא בָאה ךיא .,?טַאַאטש רעד ןוא עילימַאפ יד ,יורפ

 בָאה ךיא .קרעוו ענעקורט ַא זיא סע .אפונ ךוב ס'ןַאנרָאמ ןעזעלעג

 .הדמתה טימ טרידוטשענכרוד רעבָא רהיא

 -סױא ךיא געלפ טנעמונרַא ןיימ ןופ קנַאדעג-רקיע םעד
 ןעבָאה ייז ןוא ,שידיא ןוא שילננע ןיא סרושטקעל ףיוא ןעקירד

 ךיא געלפ רקיע םעד רָאנ רעבָא .גלָאפרע טאהעג םוטעמוא

 ןעטייהלעצנייא יד ןופ עליפ .םלוע ןַא רַאפ ןעגנערבסױורַא

 ןעטקנוּפ ענינייא ןעגעוו .ןעוועג רָאלק טינ ןייֵלַא רימ ךָאנ ןענייז
 טאהעג ךיא בָאה ערעדנַא ןענעוו ,ןעזייואב םלעפענ רימ טָאה

 .געו ןיא ןענַאטשעג רימ ןענייז ןענַארפ ענעדישראפ ,ןעלפייווצ

 טינ ירערבייל רָאטסַא רעד ןיא ךיא בָאה רעכיב ענינייא

 ןעװעג ןַאד ןיא ירערבייל רענָאטסָאב יד .ןעניפעג טנעקענ

 וצ ןעטרָאד ןעבילקעג ךיז ךיא בָאה ;רעכייר ןוא רעסערג
 םעד ןענוזוצכרוד קעווצ םעד טימ טייצ עסיוועג ַא ןעגנערברַאפ

 ךיא עכלעוו ןיא ,קרעוו יד ןערידוטש וצ ןוא גָאלַאטַאק ןעניטרָאד

 "ביב עניטרָאד יד עכלעוו ןוא ,טריסערעטניארַאפ ןעוועג ןיב

 .ןעטלאהטנע טָאה קעטָאיל

 עשיטילָאּפ רעביא ןעזעלעג ךיא בָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 -נופ רעד זַא ןעמונעגנָא ןיא סע :?יּפשייב םוצ .עימָאנָאקע

 םעד ןיא טגיל ?עירָאעט-טלעװ , סע'פקרַאמ ?רַאק ןופ טנעמַאד

 ;ָאדראקיר ,ןעדיא םעד ,טסימָאנָאקע ןעשילננע םעד ןופ קרעו

 ךוב םעד) ןעטפירש ס'ָאדרַאקיר טרידוטש ךילדנירג ךיא בָאה

 סלַא ןָאדנַאל ןופ ןעסָאנעג עשידיא יד טקישענוצ רימ ןעבָאה

 | .(הנתמ

 סע'סקרַאמ לרַאק ןעזעלענ ךיא בָאה (1899) ננילהירפ םענעי

 ,םזיכרַאנַא ןעשיזיוצנַאדפ םעד ןֹופ רעטָאפ םעד טימ עטַאבעד

 עשיטילָאּפ ןֹופ קיטירק רעד וצ, קרעוו סע'סקרַאמ ךיֹוא ,ןָאהדורּפ

 ןיא ץלַא) ענייז ןערושַארב עטמהירַאב ערעדנַא ןוא *עימָאנָאקע

 -לאיצָאס עשיסור ס'וָאנַאכעלּפ עכלעוו ,גנוצעזרעביא רעשיסור ַא

 .(ץייווש רעד ןיא ןעבענעגסױרַא טָאה עּפורג עשיטַארקַאמעד
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 -- .ןורפח ַא ןוא הלעמ ַא -- .טּפַארק-סגנודליבנייא --- .סע זער
 ןענַארפ ףיוא ןעטרָאװטנַא -- .ןעגנורעדליש

 .ןעטסיכרַאנַא ןופ

 ךיא בָאה ייוצ עטסקענ יד ןיא ןוא רהָאי ייווצ ענעי ןיא
 טייקניטעט ןיימ ןופ לעּפַאטש ןעטסכעה םעד ףיוא ןענופעג ךיז
 ןיא ןעצנעדנָאּפסערָאק ןוא ןעטכירַאב ענעדישראפ ,רענדער סלַא

 ןעטייהלעצנייא ןעסַאמ ןָא רימ ןענָאמרעד "גנוטייצ רעטייברַא רעד

 ."קעל ןוא סעדעריסנָאיצַאטיגַא יד ןופ --- טייקניטעט רעזיד ןופ

 עכלעוו ןיא ןעטַאבעד יד ןופ ןוא ,ןעטלַאה נעלפ ךיא סָאװ סרושט

 -- עקירדנייא יד טפערטַאבנַא סָאװ .ןענילײטַאב ךיז געלפ ךיא
 ןעגעלפ סעדער עניימ עכלעוו --- ,עניטסניגנוא ןוא עניטסנינ

 ףיוא טעדנירגעג ייז ןענעוו ףירגַאב רעניטציא ןיימ זיא ,ןעכַאמ
 סָאװ םעד ףיוא ,דנייפ ןֹוא דניירפ ןופ ןעגנוניימ עגידסלָאמַאד יד
 ןוא ,ןיילַא קנעדעג ךיא סָאװ םעד ףיוא ןוא ןעקנעדעג ןעשנעמ
 .ןעבילברַאפ רימ ייב ןענייז סָאװ ףעירב ןוא ןעציטָאנ עסיוועג ףיוא

 סרָאטַארַא .ןעװעג טינ לָאמנייק ךיא ןיב רָאטַארַא ןייק

 -ערַאב טימ ןוא ןָאט םענעביוהעג ַא ןיא סיואכרוד טעמכ ןעדער
 -נעמאזוצ ױזַא זיא עדער ַא ערעייז ןוא ,ןעצַאז ענעפילשעג ,עטנעכ
 וצ ןעלהיפעג ענעסַאלעג ןופ ןענייטש לָאז יז זא ,טלעטשעג

 טכיירגרעד טרעוו סע זיב ,גנורעטסייגַאב ןופ ןעלּפַאטש ערעכעה

 יד זַא ,ױזַא טנעכערעגסיוא זיא ץלַא .טקנוּפ רעטסכעה רעד
 לעּפַאטש ןופ ןענייטש ךיוא לָאז רערעהוצ יד ןופ גנורעטסייגַאב

 יז לָאז ,טקנוּפ ןעטסכעה םעד ייב ,ךילדנע ןוא ,לעּפַאטש וצ
 טמוק בור סָאד .טנעמסידָאלּפַא ןענידמערוטש ַא ןיא ןעצעזסיוא

 ,עדער רעטניטרעפענוצ ַא טימ עמרָאפטַאלּפ רעד וצ רָאטַארַא ןַא

 ,טינ בוא ןוא .ףוס ן'זיב ביֹוהנֶא ןופ רהיא טקנעדעג רע ןוא
 טריזינַאגרָא אפונ עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא םהיא ייב יז טרעוו

 ,רענייטש ןעניזָאד םעד ףיוא
 ןייק טַאהעג טינ לָאמנייק ךיא בָאה ןעדער טרָאס ַאזַא וצ

 יו שנעמ רערענעסַאלעג ַא ןייז ןעמ ףרַאד וצרעד .טייקניהעפ
 רָאּפ ַא בָאה ךיא .ןערילָארטנָאק רעסעב ןענעק ךיז ףרַאד'מ ; ןיב ךיא

 לָאמ ערייב ןוא ,עדער עטגיטרעפעגוצ ַא ןעטלַאה טפורּפעג לָאמ
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 ןענָאמרעד טפרַאדעג ךיז בָאה ךיא .ענַאלרעדינ ַא טָאהעג ךיא בָאה
 טָאה סָאד .ןעכיורבענ טלָאזעג בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו יד
 זַא ןעוװעג ןיא טאטלוזער רעד ,"ךיא , ןעצנַאג ןיימ טעטנעּפעג
 ןָאסעל ןייז טָאה סָאװ ,לענניא ַא יו טרעטנָאלּפעג ךיז בָאה ךיא

 .טוג טינ םהיא טקנעדעג ןוא נינייווסיוא ףיוא טנרעלעגסיוא

 ןייז ןעזומ טפַארק-סננודליבנייא ןוא ןעלהיפעג ,ןעקנַאדעג עניימ
 ,רעטרעוו רעדָא ןעטקנוּפ ןענָאמרעד ךיז ףרַאד ךיא ןעוו .,יירפ
 רעמיא ןענייז סעדער עטסעב ענייפ .,רעטלעמוטוצ ַא ךיא רעוו

 םוש ןהֶָא ,/טמָארּפסקע, ןעלַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,יד ןעוועג
 ךיז ןענעלפ ןעטקנוּפ ןוא ןעלעטש עטסקרַאטש יד .גנוטיירנוצ

 -רעביא עדער עבלעזיד ךיא געלפ טּפָא .טרָא ן'פיוא ןעסיירסיורא
 -ניא םעניימעגלַא רהיא רָאנ רעבָא ,רעצעלּפ עכילטע ןיא ןעגָאז

 יד טינ רעבָא ,רשפא םילשמ יד טימ ןעקנַאדענ-טּפױה יד ,טלַאה
 ןליפַא ןוא .עמרָאפ עכילרעסיוא יד טינ ,ןעזַארפ ןוא רעטרעוו

 עסיורג ןעמוקסיורא לָאמ סעדעי ךיוא ןענעלפ טלַאהניא םעד ןיא

 .ןעננורעדנע

 סלַא הלעמ ןיימ ןופ לאוק רעד זיא טפַארק-סגנודליבנייא

 ,טפָא רהעז ,ןורסח ןעטסערנ ןייס ןופ ךיוא רעבָא ,רענדער
 דליב ַא רָאמ ךיז ךיא ?עטש ,עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ גידנעדער

 -קרעמפיוא ןיימ ןערעטש ןעטייהלעצנייא יד זַא ,ךילטייד ױזַא
 ןֶא טפֶָא ךימ ןעּפעלשרַאפ ייז ,ןינע טּפוה םעד וצ טײקמַאז

 טָאה סָאװ ,ענעצס ַא ןיא ףיט וצ ןיירַא ךיז זָאל ךיא .טייז ַא
 ,עיצרָאּפָארּפ יד רילרַאפ ןוא ,ןינע םוצ תוכייש עניטכיוו ןייק טינ

 ןיימ טימ ןעמאזוצ ,סָאד .רקיע םעד ןָא סעגרַאפ ךיא רעדָא
 ףךילנעמנוא עדער עטלעטשעננעמַאזצ ַא טכַאמ ,רוטַאנ רעניציה
 .רימ רַאפ

 ,שירָאטַארָא-ךיוה ןייז ןענעלפ סעדער עניימ ןופ רעבָא ןעלייט
 -ןעבראפ ,ךיירטסיינ ;קורדסיוא םעד ןופ ןיז ןעטסעב םעד ןיא
 ןייֵלַא ךיז ןופ ןענעלפ ייז .,לופסקורדנייא ,קרַאטש ,ןהעש ,ךייר

 -ײנַאב רעניטכירפיוא טימ ןעדייר נעלפ ךיא ,ןעמוקסיורַא ױזַא
 ןיימ ןופ טמַאלפענסױרַא טָאה סָאװ רעיימפ א טימ ,גגורעטס
 לָאמנייק רימ טָאה טפַארק-סננודליבנייא ןוא טפאשנעדייל .ןעצרַאה

 ףיוא ןעלהיפ טזָאלעג רימ ייב ךיז טָאה סָאד ןוא .טלעפענ טינ
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 סעדער:סנָאיצַאטינַא עניימ ןיא רָאנ טינ -- עמרָאפטַאלּפ רעד

 .סרושטקעל עניימ ןיא ךיוא רָאנ ,סעדער-טסעפ רעדָא

 ַא עמיטש ַא ןוא ,ערָאלק א ךיא בָאה ךַארּפשסױא ןַא

 ןעדעי ןיא ןערעה טנעקענ ןעמ טָאה ךיס .עדנעגנילק ַא ,עכיוה

 ןעדייר געלפ ךיא ןעװ ןוא ,לַאז ןעטסערנ םעד ןופ לעקניוו

 טימ טבליהעג רעטרעוו עניימ ןעבָאה ,?עמיה ןעיירפ ן'רעטנוא

 .םורַא טייוו טייקכילטייד

 טנעלפ רע ןוא םלוע רעסיורג ַא ןעמוק טנעלפ םוטעמוא

 .רעטנַאּפשעג ַא יװ ןהעטש רעדָא ןעציז

 , בָאה ךיא ,רעדליב ןעלָאמ ךיא געלפ סעדער עניימ ןיא

 ךַאז עדעי ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןעניוא יד רַאפ יו ןהעזענ ץלַא

 ךיוא רהיא ןעבָאה רערעהוצ יד זַא ,ךילטייד ױזַא טלעטשעגרָאפ

 ןעסיירסיורַא ךיז ןענעלפ סע ןוא .ןעניוא יד רַאפ יװ ןהעזענ

 ַא טָּפֶא ,ןעקורדסיוא עניטפערק ,ןעגנורעדליש עלעה ע'טלוב
 ןַא ןעפורסיורַא טנעלפ רעכלעוו ,סַאּפש רעדָא רָאמוה קיטש

 .רעטכעלעג ןופ ךורבסיוא

 תוללק ,ןעלעטש עניליב נונעג ןעווענ ךיוא רעבָא ןענייז סע

 .רַאנָאז

 ,נידנעליוו טינ .ןענענונַאב טינ ךיז ךיא נעלפ רעטרעוו טימ

 ,טנעה יד ןופ ןעננונעװַאב טימ ןוא סעיַאװַאה טימ ךיא געלפ

 דער א ןיא :ליּפשייב םוצ .דליב םעד וצ ןעכירטש ןעבענוצ

 רעטייברא ןא יו רָאפ ךיא ?עטש םעטסיס גניטעווס רעד ןענעג

 ןיא טעּפש ןיב טייברא רע ?ייוו ,ּפַאש-טעװס ַא ןיא טניטכענ

 רעד וצ ןעמוק רעדיוו גָאטרַאפ ןענרָאמ ףיוא זומ ןוא טכאנ רעד

 טימ ;ךעלדנָאב יד ףיוא טניל רע יו ךיא זייוו ייברעד .טייברא

 ןופ יו ,זיא ּפַאש רעד ניצומש יו סיוא ךיא קירד ענימ ַא

 רעטייברא רעד יוװ ,ןעטייהקנַארק סױרַא ןעמוק טפאשננע ןוא ץומש

 .טכוזדניווש טלעקיווטנע טרעוו םהיא ןיא יו ,טסוה

 -"רַאד רעד ןופ ןעקנַאדעג-טנורג יד נידנערעלקרע ,רעדָא

 ןוא ףַארישז א ?יּפשיב סלַא ךיא םהענ ,עירָאעט רעשיניוו |

 ןענייז סיפ עטשרעדָאפ עכיוה ןוא זלַאה עננַאל יד יוװ רעלקרע
 עכלעוו טימ ,רעמיוב ןופ רעטעלב יד ןעכיירנרעד וצ גיטיונ דהיא
 ןיפ א ןעמוקעגסױרַא ןיא םעד ךרוד יו ןוא; ךיז טזייּפש יז
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 עכיוה רהעז טימ זלַאה עננַאל א רהעז טָאה סָאװ ,שינעפעשַאב
 ,ןערעלקרע ץלַא סָאד געלפ ךיא ןעוו ,ָאזלַא .סיפ עטשרעדָאפ

 יד ןוא טנעה יד ןעביוהפיוא גידנעליוו טינ רימ ייב ךיז ןענעלפ

 א יו ןעזייו ךיא נעלפ ןעגנונעװַאב רָאֹּפ ַא טימ ןוא ,ּפָאק
 .םיוב ַא ןופ רעטעלב יד טכיירגרעד ףַארישז

 ףיוא סעדער ענעדישראפ עגילדנהעצ ןעטלַאהעג בָאה ךיא

 ,םילשמ ,רעדליב ,ןעקנַאדענ ענעדישראפ טימ סעמעהט ענעדישראפ

 יד ןופ רֶאֹּפ ַא ןופ רקיע םעד ןעבעג ָאד ?לעװ ךיא .עלעפנייא

 .נלָאפרע ןעסיורג ַא ןעבָאה ןַאד ןענעלפ עכלעוו ,סעדער

 סָאװ ,רעדמערפ ַא טמוק קרָאי ןינ ןיא יו רָאפ ?עטש ךיא

 יד זַא ,םהיא גָאז ךיא .קילבוּפעד ַא ןעגעוו טינ ףירגַאב ןייק טָאה

 רימ ייב טנערפ רע .קילבוּפעד ַא ןענייז ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ

 זיא סָאד זַא ,םהיא רעלקרע ךיא ןֹוא ;סנױזַא זיא סָאד סָאװ

 .ייז ;רעגריב עכיילנ ןענייז עֶלַא ;רסיק ַא ןהֶא הנידמ ַא

 ךָאנרעד ןוא טייצ עסיוועג ַא ףיוא טנעדיזערּפ ַא ןעלהעוורע

 תיבה-לעב רעד זיא קלָאפ עצנַאג סָאד ,ןערעדנַא ןַא יז ןעלהעוורע

 ..העד ַא םהיא ייב ןעמ טגערפ ץלַא ןענעוו .גנוריגער רעד רעביא

 .טדָאטש ן'רעביא טסַאג םעד רהיפ ךיא

 ,םהיא וצ ךיא גָאז --- עדייבעגײוצילַאּפ רעזנוא זיא סָאד ---

 .סרעדָאװקדעה קסילָאּפ יד ףיוא גידנעזייוונָא

 סָאד, :גָאז ןוא רעיומ רעדנַאנַא וצ וצ םהיא ךיא רהיפ ןַאד

 ַא וצ ןַאד ןוא ,"לָאה יטיס, רעזנוא ,זױהטַאר רעזנוא ןזיא

 רעזנוא, סלַא םהיא ראפ רָאפ ?עטש ךיא עכלעוו ,זיוה עטירד

 | ."טסָאּפ

 עסירג ַא רהעז טהעז טסַאנ רעד ,רעטייוו ןעהענ רימ

 .רָאטס ענהעש

 .רע טנערפ -- ?ןיא סָאװ סָאד ןוא ---

 .ךיא גָאז --- ,רָאטס ס'רעקיימאנאוו --

 ? רעקיימאנאוו רעד זיא רעוו ---

 .טפעשעג ןייז ןיא'ס .רענריב ערעזנוא ןופ רענייא ---

 רהיא טָאה סעדייבעג ענעי ףױאג :טנערפ רעדמערפ רעד
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 ,'ןייז; רהיא טגָאז םעד ףױא ןוא "רעזנוא, טנָאזעג ץלַא

 ? סָאװרַאפ
 ןוא ,סעדייבעג עש'להק ןענייז ענעי זַא ,םהיא רעלקרע ךיא

 ,רעדיו ,עזיד ;קילבוּפער רעד ֹוצ ןערעהעג ענעי .טינ עזיד
 -אווירּפ א ןיא טפעשעג רעצנַאנ רעד ;גנידליב עטַאוירּפ ַא זיא

 .ס'רעקיימאנאוו רעטסימ -- רעט

 -ןישַאמ עסיורג א םהיא זייוו ךיא .רעטייוו ןעריצַאּפש ריס
 ,'סנואשזד רעטסימ וצ טרעהעגנ סָאד זַא ,םהיא גָאז ןוא קירבַאפ
 ןופ ןעמָאנ םעד ןַא ףור ךיא ;קנַאב ַא ייברַאפ רימ ןעהעג ןַאד
 .תיבה לעב רעד ןיא רע ןַא ,גָאז ןוא ,יוולעקעמ רעטסימ

 ייב ּפִא ךיז ןעלעטש רימ ,רעטייוו ןוא רעטייוו ןעהעג רימ

 זיא ןהאבנעזייא רעד ןַא ,נָאז ךיא ןוא לַאזקָאװ ןעסיורג ַא
 -ףַארגעלעט ַא ןעהעזרעד ריס ןעו .ס'טליברעדנַאו רעטסימ
 .דלוג רעטסימ טסייה סָאבעלַאב רעד זַא ,םהיא ךיא נָאז ,סיִפָא

 טגערפ --- ?|ןעקילבוּפער ןעטפעשעג עגיזָאד יד ןענייז ---

 רעד ,רָאטס יד ,קירבַאפ-ןישַאמ יד ןיימ ךיא -- רעדמערפ רעד
 ? ןעקילבוּפער עֶלַא ייז ןענייז .קנַאב רעד ,ףַארגעלעט רעד ,לַאזקָאװ
 ?טייצ עסיוועג א ףיױא טנעדיזערּפ ַא ייז רַאפ ןעמ טלהעוורע
 ייב ןעמ טגערפ ?ייז רעביא סָאבעלַאב ַא קלָאפ עצנַאג סָאד זיא
 ?ןערהיּפ וצ ץלַא סָאד יו העד ַא םהיא

 עטַאװירּפ ץלַא ןענייז סָאד -- ךיא רעפטנע --- ,ןיינ ---
 א וצ רעדָא רענריב ןייא וצ טרעהעג טפעשעג רעדעי .,ןעכַאז
 יד ןענייז ייֵז .עינאּפמָאק טפור ןעמ עכלעוו ,רעגריב עּפורג
 ןייק .ןעליו ייז סָאװ םעד טימ ןָאט ןענעק ייז .םיטַאבעלַאב
 | ,ןעשימ טינ ךיז ןעק רערעדנַא

 ,תוישק ןענערפ וצ בעיל טָאה סָאװ ,דיא ַא זיא טסַאנ רעד
 : טגערפ רע {וא

 רעביא רסיק ַא זיא סנוָאשזד רעטסימ זַא ,סע טסייה ---
 ?ןעזיוועג רימ טָאה רהיא סָאװ ,קירבַאפ רעד

 .ָאי זַא ןייז הדומ זומ ךיא

 יד זַא -- רעטייו רע טנערפ -- ,ָאולַא ,סע טסייה ---

 ? עיכרַאנָאמ ַא רָאנ ,קילבוּפער ןייק טינ זיא קירבַאפ

 ."ָאי, ןעגָאז זומ ךיא ;טינ הרירב ןייק בָאה ךיא
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 רענעי רעביא רסיק ַא זיא רעקיימאנאוו רעטסימ ןוא --

 זיא יולעקעמ רעטסימ ןוא --- רעטייוו רע טנערפ --- ?רָאטס

 רסיק ַא ןיא טליברעדנַאװ רעטסימ ןוא ,קנַאב ן'רעביא רסיק ַא

 ? ןהאבנעזייא םעד רעביא

 .?ָאי, ןעגַאז ןוא ּפָאק ןטימ ןעלקָאש ןייא ןיא טלַאה ךיא

 ןערעו דעימ ךילדנע טעװ רענערפ-הישק רעד זַא ּףָאה ךיא

 ַא רעדיװ םטָאה רע .תועט ַא רעבָא בָאה ךיא .גידנענערפ

 :עיינ-לענָאּפש א ,הישק

 ,קילבוּפער רעייא וצ טרעהעג טסָאּפ יד זַא ,טגָאז רהיא ---

 ליפיו :ןהעז ריִמָאֿל ,ן'סנוָאשזד רעטסימ וצ קירבַאפ יד ןוא

 רשפא ?טסָאּפ רעד ףיוא רענריב ַא רערעייא טננערבראפ טייצ

 ןעקישוצקעװַא ןיירַא ךיז טּפַאכ רע .טַאנָאמ א ןיא טונימ עכילטע

 -רַאפ זױהטַאר רעייא ןיא ןוא .סעקרַאמ ןעפיוק רעדָא ףירב ַא

 סע'סנוָאשזד רעטסימ ןיא .רענינעו ךָאנ אמתסמ רע טגנערב

 ןוא .גָאט ןעצנַאג ַא רעטייברא יד ןעגנערבראפ רעבָא קידבַאּפ

 ייב ןעטײברַא סָאװ ,סעקישטשַאקירּפ יד טימ זיא עכבלעזסָאד

 | ?תמא טינ .רָאטס ןיא ן'רעקיימאנאוו רעטסימ

 ? ןערהיפסיוא םעד טימ רחהיא טליוו סָאװ רעבָא ,תמא ---

 ךיז טניפעג רעטייברא רעד זַא ,ןערהיפסיוא ?יוװ ךיא ---

 ייב ןַאטרעטנוא ןַא זיא רע ,עיכרַאנָאמ ַא ןיא גָאט ןעצנַאג ַא

 טימ ןָאט וצ רע טָאה ןעטונימ .ענינייא זיולב ןוא ,רסיק ַא

 .העד ַא טָאה ןוא רענריב ַא זיא רע ואוו ,קילבוּפער רעד

 ךיא רעפטנע -- ,ךָאד ןעמ טייברא רעמיא טינ רעבָא --

 קירבַאפ רעד ןופ טמוק ןעמ ןעוו --- ,טנעמונרא ןייז ףיוא םהיא

  .סילבוּפער ַא ןיא ךָאד ןעמ טבעל ,םייהַא

 ייב רעבָא -- ,ןעבעגוצ דיא-אישק רעד זומ --- ,תמא --

 סיוא טינ ךָאד טכַאמ ןַאד ןוא ,ךָאד ןעמ טפָאלש ןעדנוטש ןעביז

 סע ןעו ןוא .עיכרַאנָאמ ַא יצ קילבוּפער ַא ךיז ט'םולח סע יצ

 ןעמ יצ טינ דישרעטנוא ןייק ךיוא זיא ,טייברא ןייק ָאטינ זיא

 ַאי טָאה ןעמ ןעוו .רַאצ ַא ייב יצ ,טנעדיזערּפ א ייב טרעננוה

 רעביא ָאזלַא טביילב ,ָאטינ זיא טײברַא-טכַאנ ןייק ןוא ,טײברַא

 ןיא ,קילבוּפער ַא ןיא טבעל ןעמ ןעוו העש רעיפ-יירד ייב רָאנ

 יד .רַאצ ַא ייב זיא ןעמ ןעוו העש ןהעצ יד טימ ךיילגרַאפ
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 טגנערברַאפ ,ןעדנוטש עטסגיטכיוו יד ,ןעבעל ןופ לייט עטסערג
 סָאװרַאפ טנייה .טכער-רענריב םוש ןהָא ,ָאזלַא ,רעטייברא רעד
 ? קילבוּפער ַא זיא אקירעמא רעייא זַא ,רהיא םגָאז

 ןעבָאה ןעמ טעװ קילבוּפער ע'תמא ןַא זַא ,זיא רהיפסיוא רעד

 רעד ףיוא רעגריב ַא ןייז טעװ רעטײברַא רעד ןעוו ,ןַאד טשרע
 ; ףיש רעד ףיוא רעדָא ןהַאב ן'ףיוא ,ענימ רעד ןיא רעדָא קירבַאפ
 -עג ןעלעוו ןעפיש יד ,סענימ יד ,ןענהַאב יד ,ןעקירבַאפ יד ןעוו
 ױזַא ןעמע 8 וצ רָאנ ,םענעי וצ רעדָא םעד וצ טינ ןערעה
 ,טנייה זיא סיפָא-טסָאּפ רעד יו

 ןופ רעסַאװ יד :ענַארפ יד ןעלעטש ךיא געלפ ייברעד

 ןענייז רעבָא ןענימ-ךעליק יד .להק ץנַאנ וצ טרעהענ טדָאטש

 -רַאד ? דישרעטנוא אזא ןייז לָאז סָאװרַאֿפ .םוטנעגייא-טאווירּפ

 סָאװ ןוא ?רעסַאװ יו טוג ױזַא רעייפ ןעבָאה טינ ןעד רימ ןעפ
 ַא ךרוד ףירב רעייא ןעקיש ןעק ןעמ ביוא ? טיורב טימ ןיא

 ,טסָאּפ --- רעשיטסילַאיצַאס ַא ךרוד טסייה סָאד --- רעש'להק
 -איצַאס ַא ףיוא רעסַאװו טימ ןענרָאזַאב ךייא ןעק ןעמ ביוא ןוא
 ןעגרָאזַאב טינ ךייא ןעמ לָאז סָאװרַאפ ָאט ,רענייטש ןעשיטסיל
 ןוא ?רענייטש ןעבלעז ן'ףיוא ןעכַאז עניטיונ ערעדנַא עלַא טימ

 ַא ןופ טינ ,להק ןופ טלעטשעננָא זיא רעטמַאאב-טסָאּפ רעד ביוא

 ? רעטײברַא עֶלַא טימ ןייז טינ עבלעז סָאד לָאז סָאװראפ ,רסיק

 -טנע אמעט יד נעלפ ךיא קנַאדעג רקיע רעד רָאנ זיא סָאד

 ,רעדליב טימ ,ןעטייהלעצנייא טימ ןעלסיוו

 -תה טימ יו ןעלעטשרָאפ ךיא געלפ עדער רעדנַא ןֵא ןיא
 רע ,ןָאפעלעט םעד סיוארָאפ רענייא טגָאז קירוצ רחָאי טרעד
 סָאװ שנעמ א ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק טעוװ סע זַא ,תואיבנ טגָאז

 ןיא ךיז טניפענ סָאװ שנעמ א ןוא קרָאי וינ ןיא ךיז טניפעג
 -עזעג ןעטלָאװ ייז יוו ױזַא ךיז ןעשיווצ ןעסעומש ןעלעוו ָאנַאקיש
 -נוה-רַאפ יו ןעלעטשרָאפ ךיוא נעלפ ךיא .שיט ןייא ייב ןעס
 .ףַארנָאנָאפ םעד טנַאזענסיױוארָאפ רענייא ךיוא טָאה ןערהָאי-טרעד
 טעוו דייר ס'ןעשנעמ א ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק טעװ סע זַא טגָאז רע
 ,ןעריּפַאּפ רעדָא טלענ טלַאהאב ןעמ יװ ןעטלַאהַאב ןענעק ןעמ
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 ןיא רַאגָאז רעדָא ,רהָאי ַא ןיא רעדָא טָאנָאמ ַא ןיא ,רעטעּפש ןוא

 ןוא ןעמהענסיורא ןענעק ייז ןעמ טעוװ ,םורַא רהָאי טרעדנוה

 ןעשנעמ ןעבלעז םעד ןופ רעטרעװו עבלעז יד ;ןערעה רעדיוו

 רע םנה ,טדערעג סָאד טלָאװ ןיילַא רע יוװ ױזַא ,ןעכליה ןעלעוו

 .(* טיוט גנַאל רשפא ןיוש זיא

 םעד ןיא טגָאזעגסיױארָאפ ךַאז ַאזַא טלָאװ רעצעמיא ןעוו

 םהיא ןעמ טלָאװ ,טרעדנוה-רהָאי ןעטנהעצכַא רעדָא ןעטנהעצבעיז

 -יא ןעװעג ןַאד זיא ןעמ .טכַאלענסיוא ןוא רעמיורט ןעפורעג

 רוטַאנ רעד ןעגעג זיא סע .ךילנעמנוא זיא סָאד זַא טנייצרעב

 |ע כַא מ רע ביא טל עוו יד ןוא ,טלעװ רעד ןופ

 .טרהעלקרע ןעמ טלָאװ ,ט ינ ן ע ס ןע ק
 טקנוּפ ָאנַאקיש ןיב קרָאי וינ ןופ ןעמ טדער טנייה רעבָא

 רעכלעוו ןיא ,ךַאז ַאזַא רימ ןעבָאה טנייה ןוא ;שיט ןייא ייב יו

 ,רעטרעוו ענייז ןוא עמיטש ס'ןעשנעמ םעד ןעטלַאהאב ןעק ןעמ

 ייברעד רָאג זיא רע שטָאכ ,ןערעה רעדיוװ ייז ןעמ ןעק ךָאנרעד ןוא

 .טיוט גנַאל ןיוש זיא רע רעדָא ,ָאטינ
 ןעכַאז ייווצ עניזָאד יד ֹוצ נוצעב ןיא זַא ,ָאזלַא טסייה סע

 .טכַאמעגרעביא ָאי טלעוו יד ןעמ טָאה

 ןעמוק טעװ סע זַא ?רָאפ ןעטסילַאיצַאס ןעגָאז סָאװ ןוא
 ןייז טימ ןוא טיורב ןייז טימ רעכיז ןייז טעוו רעדעי ןעוו ,טייצ ַא
 ייב ןעטײברַא וצ ןעגנואווצעג ןייז טינ טעװ רענייק ןעוו ,הריד
 ןיא ןעבעל טינ ןעלעוו בוט לכ ןעפַאש סָאװ יד ןעוו ; ןעטייווצ ַא
 ,טינ רָאנ ןעפַאש סָאװ יד וצ ןערעהעג טינ טעװ בוט ?כ ןוא ,טיונ

 וצ ךילנעמ טכַאמ עכלעוו ,גנודניפרע רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא
 ס'ןעשנעמ םעד ןערעה וצ רעדָא ,ןעליימ עטרעדנוה רַאפ ןעדייר

 טגָאז ךָאד .טייקניניילק א סָאד ךָאד זיא ,טיוט ןייז ךָאנ עמיטש

 ;ןערעוװו טכילקריוורַאפ טינ ןעק רָאפ ןעגָאז רימ סָאװ זַא ,זנוא ןעמ

 .ןעכַאמרעביא טינ ןעמ ןעק טלעוו יד זַא

 ןערהיפ ךיז טנעלפ טלעוו יד יו ןערהעלקרע ךיא נעלפ ָאד

 יוזַא ןוא ,ךַאז עיינ ַא טעמכ ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא ףַארגָאנָאפ רעד (*
 ךָאנ רע זיא ,רעטעּפש ןהעצפופ רהָאו ַא טימ ןערָאװעג זיא רע יו םָאקלָאפ
 .ןעועג טינ ןַאד
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 םיצירּפ יד ןענייז רעהירפ יו ; טציא ךיז טרהיפ יז יו ןוא לָאמַא
 ןוא .ןעטסילַאטיּפַאק יד סָאד ןענייז טנייה ןוא רעשרעה יד ןעוועג
 ,טלעוו יד ןעכַאמרעביא ןעמ ןע ק רָאנ טינ : ןעוועג זיא סולש ןיימ
 .טכַאמענרעביא טרעוו יז רָאנ

 -רַאפ וצ ןעבעג רערעהוצ עניימ ךיא געלפ טרַא ןעזיד ףיוא
 ,עיפָאזָאליפ רעשיטסיסקרַאמ רעד ןופ רקיע םעד ןהעטש

 ךיא געלפ --- ,ןעכַאמרעביא טלעוו יד ןעמ טעװ ,ָאזלַא --
 ,ןָארט רעייז ןופ ּפָארַא ןעלעוו ןעטסילַאטיּפַאק יד --- ,ןערהיפסיוא
 ןערעוו טעװ רעטייברַא רעד  ,ּפָארַא ןענייז םיצירּפ יד יוװ םקנוֿפ
 ,ךַאפ ןייז ןיא רעדעי ,רעטײברַא ןייז ןעלעוו עלַא .רעשרעה רעד
 .ןעמַאזוצ עֶלַא ,םיתב-ילעב ןייז ןעלעוו עלַא ןוא

 ןופ זַא ,ןערהעלקרע וצ ןעלהעפרַאפ םינ לָאמנייק געלפ ךיא
 -רעד ןעק רע זַא ;ןעמוק טינ םוילַאיצַאס רעד טעװ ןילַא ךיז
 -ולאּפ ןוא ןעשימָאנָאקע םעד ךרוד ,ףמַאק ךרוד רָאנ ןערעוו טכיירג
 .ןעטסילַאטיּפַאק יד ןעגעג רעטײברַא יד ןופ פמַאק-ןעסַאלק ןעשיט
 א יו רהעמ טינ זיא לשמ רעד זַא ןערהעלקרע ךיא געלפ ךיוא
 רעד ןופ ןעננורהיפ עשיטיִלאּפ ןוא עשימָאנָאקע יד זַא ;לשמ
 זַא ;ןערעװ טרעדנעעג טינ גנודניפרע ןַא ךרוד ןענעק טייהשנעמ
 ןופ .גנולקיווטנע ןופ ,ןעדנעטשמוא יד ןופ טמוק גנורעדנע יד
 .ףמאק ןהֶא טינ רעבָא ,גנולקיווטנע

 ןופ ענַארפ רעד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא עניימ עדער ןייא
 בָאה ךיא .ןעלהיפעג עזעינילער ןופ עגַארפ רעד טימ ןוא קילג
 .שידיא ףיוא ךָאנרעד ןוא שילגנע ףיוא ןעטלַאהעג טשרעוצ רהיא
 : ןעקנַאדעג עדנענלַאפ יד ןופ ןענַאטשַאב זיא יז

 ןעו .רוטַאנ עכילשנעמ יד טברַאדרַאפ םוטנעגײא-טַאוירּפ
 -טנע ,"ענייד , ןוא ?עניימ , ףיוא טעדנירגעג זיא טפַאשלעזענ ַא
 רענייא ןעוו .טפַאשדניירפ טריניאור ןוא םזיאַאנע יז טלעקיוו
 ,םירֶא טביילב רערעדנַא רעד ןוא ךייר טרעװ דניירפ ייווצ ןופ
 ןערעוו רעדירב ייווצ וליפַא .טנַאװ ַא סיוא ייז ןעשיווצ טסקַאװ
 ,עכַאזרוא אזא ךרוד טדמערפענּפָא

 ַא ןעשנעמ ןיא ךיז טלעקיווטנע םוטנעגיײא-טַאװירּפ ךרוד
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 יו רהעמ ךס א ןעבָאה וצ ,ןעביױרַאב ,ןעמהענוצקעוַא רהעגַאב

 .רענעי
 ךיוא רָאנ ,סוסקול ןייז ןופ רָאנ טינ האנה טָאה רעכייר רעד

 טָאה רע .ךַאז ענעטלעז ַא זיא סָאד זַא ,ןייזטסואוואב םעד ןופ

 ,רעטופ ןעמירַאװ ןייז ןופ ןוא זייּפש .רעטונ ןייז ןופ רָאנ טינ גונעת

 ; ָאי טָאה רע ןוא טינ ןעבָאה ערעדנַא זַא טקַאפ םעד ןופ ךיוא רָאנ

 טגָארט ןוא םילכאמ עקַאמשעג טסע רע תעשב זַא ,טקַאפ םעד ןופ

 םוא ןעשנעמ ערעדנַא רעטנעזיוט ןעהענ ,רעדיילק עמירַאװ ענהעש

 .טעקַאנ ןוא גירעגנוה
 קילג !ןיינ 4?קילג ןע'תמא םוטנעגײא-טָאװירּפ טננערב

 ָאט ,טינ ביוא .םזיאָאגע ןיא טינ ,טפששדניירפ ןיא ןעמ טניפעג

 טקנעב סָאװרַאפ ?דנעלע שנעמ רעמאזנייא ןַא ןיא סָאװרַאפ

 -עניימ , ַא ןיא ןיא טפַאשדניירפ ע'תמא ןוא ?רבח ַא ךָאנ רע

 ןייק ָאטינ .ךיז וצ טהיצ רעדעי .ךילנעמנוא טפאשלעזעג "ענייד

 .קילנ ןייק ָאטינ זיא אלא .שלאפ ,ערטיכ זיא ןעמ .טייהיירט

 רהיא ןעמ טכוז ,דרע רעד ףיוא קילגנ ןייק ָאטינ זיא סע ?ייוו

 ןיא טינ ןעביולג עכלעוו ,ןעשנעמ יו ןעהעז רימ !לעמיה ןיא

 רעדָא סענזיב בילוצ סָאד ןעוט עליפ .עכריק ןיא ןעהעג ,טָאנ

 .עלַא טינ רעבָא .ךַאז "ע'דובכב, ַא זיא עכריק ןיא ןהעג וצ ?ייוו

 טכוז ץרַאה רעייז לייוו עכריק ןיא ןעהעג סָאװ ,עכלעזַא ןַאהרַאפ

 רעייז ןָא טליפ רעכלעוו ,םזיאָאנע ןעבָארנ םעד ןופ הורּפֶא ןַא

 ךיז ןעלעטש ייז ;טָאנ ןיא טינ ןעביולג ייז .ןעבעל ןעכילנעטלא

 .רליב ַא רָאפ ךיז טלעטש טעָאּפ ַא יו ױזַא ,רָאפ רָאנ םהיא -

 ןוא ,טסיינ ןעלעבָאנ ,ןעכיוה א ןערעדליש וצ ךיז ןערַאטס ייז

 רעשיטסיאָאנע-טינ ,רעכילרהע ןַא ןיא העש רָאַּפ ַא ןעגנערברַאפ ייז

 .טינ םהיא טימ ייז ןעוט סענזיב ןייק .םהיא טימ תוכייש

 ןעבָאה ארומ ןייק .טינ םהיא וצ ייז ןעלהיפ יירענינרעפ-טינ ןייק

 .ןע'רבח וצ ךיז םהיא טימ ביל ייז ןעבָאה .םהיא רַאפ טינ ייז

 "עג טינ םהיא ןענעק ייז לייוו ,לעמיה ןיא רבח ַא ןעכוז ןעזומ ייז

 ייב ןעטונימ עכילקילג ןעכוז ןעזומ ייז .דרע רעד ףיוא ןעניפ

 .ןעשנעמ ייב ןעניפעג טינ ייז ןענעק ייז ?ייוו ,טָאג

  ףיוא ךילקילנ ןייז וצ יו רעבָא ייז טזייוו םזילַאיצַאס רעד |

 -עג יד ,"ענייד ןוא עניימ , יד ןערעוו טפַאשענּפָא לָאז ,דרע רעד
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 ןופ טנעמַאדנופ רעד לָאז ;ץנערוקנָאק יד ןוא טײברַא ענעגנוד

 טָאטשנָא ןוא ,טייקכילרעדירב ןוא טייהכיילנ ןייז טפַאשלעזעג רעד

 -דניירפ ןערעװו טלעקיוטנע טעוו יירעביור ןוא יירענינראפ-טינ

 .קילנ ןיא סָאד ןוא ;טפַאש

 -ָאנע םעד ןענעוו טקנוּפ םעד ייב ןעטלַאהעג בָאה ךיא ןעוו

 דליב ַא ןעלעטשרָאפ ךיא נעלפ ,"ענייד  ןוא "עניימ , ןופ םזיא

 טעילוטענוצ טיורב לעבעל א טימ רעדעי ,ןעציז ןעשנעמ ייווצ יו

 ,דשח ןופ קורדסיוא ןא טניל םינּפ ס'ןעדעי ףיוא .,ןעצרַאה םוצ

 " !ןערהירוצנא טינ עיימס !עניימ ןיא סע, ,טייקגיליווזייב ןופ

 טקעמש סע ,האנש ןופ ,טײקטרעדנוזענּפָא ןופ דליב ַא זיא סָאד

 ...דלַאו .יפ תויח יד טימ

 רעד ןיא טלעטשענרָאפ ךיא בָאה רעדיוו םזילַאיצַאס םעד

 לעבעל ןעבלעז םעד ןופ ןעסע סָאװ םירבח ייווצ ןופ טלַאטשענ

 רעטכיזעג ערעייז ףױא .ןעסיב ן'טיס ךיז ןעלייט ייז .טיורב

 -דניירפ-טסַאנ רעניטייזנענעג ןופ ,יורטוצ ןופ קורדסיוא ןַא טנייש

 .עביל-ןעשנעמ רע'תמא ןופ ,טייקביל

 -ַאװ רעטייווצ רעד .טלעק ַא טהענ דליב ןעטשרע םעד ןופ

 .ץרַאה סָאד טמיר

 ןענעג ןעדייר וצ ןעמוקסיוא זנוא טנעלפ ןעלהַאו יד רַאפ
 סָאד .ראלאד רֶאֹּפ ַא רַאפ עמיטש רעייז ןעפיוקרַאפ סָאװ יד

 -לָאמ םעד ףיא טלעטשענרָאפ טדעטש ענינייא ןיא ךיא בָאה

 : ןפוא ןעדנעגנ

 .טכער-רענריב ןייק טינ ןעדיא יד ןעבָאה דנַאלסור ןיא

 רעדָא אשרַאװ ,וועשטידרעב ןיא טנָאז ןעמ זַא ,רָאפ ךייא טלעטש

 ַא לָאמ ןייא .טכער-רענריב ןעבעג ןעדיא טעװו ןעמ זַא ,אנליוו

 ןייז ןעלעוו רעניואוונייא יד .ןעלהאו ןעמוקרָאפ ןעלעוו רהָאי

 וו "סעווַארּפ , עבלעז יד ןעבָאה טעוװ דיא רעד ןוא סנעזיטיס

 -ַארפ-סגנוריגער ןענעוו ןעטוָאו ןעלעוו ןעדיא עלַא ; טסירק רעד

 ןערהיפ לָאז ןעמ ױזַא יו העד א ןענערפ ייז ייב טעװ ןעמ ;} ןענ

 סע זַא ,םייה רעטלא רעד ןופ רעדירב ערעזנוא טנָאז .הכולמ יד

 ַא טימ ןערעהוצ ךייא ייז ןעלעוו ,טייצ ַאזַא ןעמוק דלַאב טעוו

 ---) סָאד ןיוש ןעמ טבעלרעד יו .ןעניוא יד ןיא קילב םענרעשז
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 טרָאד טרעוו טכער-ןעשנעמ עכיילג .,ץפיז ַא טימ ןעגָאז ייז ןעלעוו

 .םוטגילייה ַא זיא טכער-םיטש  ,רצוא ןַא סלא טכַארטאב

 סָאװ סָאד ןוא ,אקירעמַא ןיא רעהַא ןעמוק ריס ? רימ ןוא

 א ןנוא ייב ןיא ,רערעייט ַא םיורט ַא ,רהעגַאב ַא טרָאד זיא
 ןעבָאה רימ ,עלַא יװ טכער עבלעז יד ןעבָאה רימ .,טייקכילקריוו

 רעזנוא ןיא ,ןעטרָאד זא ,רָאפ ךייא טלעטש טנייה ,טכער-םיטש

 רעדירב ערעזנוא ךיז ןערהיפ ױזַא יו, ;ןעמ טגערפ ,םייה רעטלַא

 "4 טבער-םיטש רעייז טימ ייז ןעוהט סָאװ ? עקירעמא ןיא
 :ייז טלהעצרעד ןעמ זא ,רָאפ ךייא טלעטש

 ןעפיוקרַאפ אקירעמַא ןיא ןעטרָאד םיילסדנַאפ ערעזנוא ,

 ,"ראלָאד רֶאּפ ַא רַאפ טכער-םיטש רעייז
 קורדנייא ןעכילקערש ַא רַאפ סָאװ ןעלעטשרָאפ געלפ ךיא

 רַאפ ןעמ טפיױקרַאפ ךַאז עטסגילייה יִד ;טכאמעג טלָאװ סָאד

 !ןעזניל ּפָאט א

 -רַאנַא םעד ןעגענ ןעבענ געלפ ךיא סָאװ ,םילשמ עֶּלַא טעמכ

 םטלפ ןעטכער םעד ןיא ,טֹרֶא ן'ףיוא ןעמוק רימ וצ ןענעלפ ,םזיכ

 טנעלפ טסיכרַאנַא ןֵא סָאװ ,טנעמוגרַא ןא ףיוא רעפטנע ןַא ןופ

 ןיימ ךָאנ ,עיסוקסיד רעיירפ רעד ןיא רימ ןענעג ןעלעטשסיורַא

 .רושטקעל

 :לַאפ ןעדנענלָאפ םעד ןעננערב ָאד ךיא לעװ ל?עּפמעס סלַא
 -רָאנ םיס איפלעדַאליפ ןיא גניטימ א ףיוא ריטאבעד ךיא

 .ןעטסיכרַאנַא יד ייב רענדער עטסניטכיוו יד ןופ רענייא ,ןע'ןָאד
 עדנאש א רַאפ סָאװ רָאפ רע טלעטש רעטרעוו ענידנענערב טימ

 -ַאלרַאּפ ןייא ןיא ןעציז וצ רעהעטשרָאפ-רעטײברַא רַאפ זיא סע

 ןיא .,רעביור עשיטסילַאטיּפַאק ןופ רעהעטשרָאפ יד טימ טנעמ

 -עג ןעטַאטוּפעד עשיטסילַאיצַאס זַא ,ךיא רהעלקרע רעפטנע ןיימ

 יירעביור יד ןעקעדוצפיוא קעווצ םעד טימ טנעמַאלרַאּפ ןיא ןעה

 -ּפעד ןעשיטסילַאיצַאס ַא ןופ עדער עדעי זַא -- לַאטיּפַאק ןופ

 טע'בנג'ַאב טרעוו רעטייברַא רעד זַא ןעסיוו םלוע םעד טזָאל טָאט
 .טקירדרעטנוא ןוא

 טּפַאכ , ןעיירש טנעמַאלרַאּפ ןיא ןעהעג ןעטַאטוּפעד ערעזנוא ,

 סעדער ערעזנוא ןיא סָאד ןעיירש רימ , --- ךיא נָאז -- " !בנג ַא
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 יד ןיא סָאד ןעוט עטלהעוורעסיוא ערעזנוא ןוא ,ןעלהַאו יד רַאפ
 ירַאנַא רהיא ןוא .טנעמַאלרַאּפ ןיא ןעטלַאה ייז סָאװ סעדער
 "הַאוו יד רַאפ ןעריטיגַא טינ רָאט ןעמ זַא ,טנָאז רהיא ?ןעטסיכ

 ןוא .,ףירט ןזיא קיטיִלָאּפ ןוא ,קיִטיִלָאּפ טסייה סָאד לייוו ,ןעל
 סע לייוו ,םיבנג יד ןעּפַאכ טנעמַאלרַאּפ ןיא ןהעג טינ טליוו .רהיא
 -יטילאפ יד טימ ךַאד ןייא רעטנוא ןעציז וצ טינ ךייא טסַאּפ

 ".עיצולָאװער ןענעװו רעטרעוו טימ ּפֶא טמוק רהיא .סנעש

 ןעטימ ןיא יו ענעצס א ןערעדליש ןעמונעג ךיא בָאה ָאד

 ָאד ןיא סע זַא ,םהיא טנָאז ןוא ןַאמ רהיא יורפ א טקעװ טכַאנ

 ,ןהעטשוצפיוא רעבָא ךיז טליופ ןַאמ רעד .,בוטש ןיא בנג ַא

 טימ -- טייהרענעפָאלשרַאפ רע טנָאז --- הורוצ ךימ זָאל,
 ."קסע ןַא ןעבָאה וצ טינ רימ טסַאּפ בננ ןייק

 ,רעטכעלענ ןופ םרוטש ַא ןעפורעגסיױרַא טָאה פָאד

 א ןיא ענעצס ַא יװ ױזַא טרעדלישעג ענעצס יד בָאה ךיא

 ַא טימ ןעפורענ ךיא בָאה ןַאמ םענעּפָאלשרַאפ םעד  ,עידעמָאק

 ץפיוא םהיא טנָאז ןוא םהיא טקעוװ יורפ יד ."ןמלזא --- ןעמָאנ

 רעבָא '.בוטש ןיא בננ ַא ָאד ןיא סע !ןמלז !ןמלז} :רעױוא

 .ןהעטשוצפיוא ךיז טליופ ןמלז

 ןוא ,"בוטש ןיא בנג ַא ָאד ןיא סע ,ןמלזא :רעטרעװ יד

 ןַא ןעבָאה וצ ןָא טינ רימ טהעטש םיבנג טימ, : רעפטנע ס'ןמלז
 ןעסָאנעג ערעזנוא ואוו ,םוטעמוא טרעהעג ךָאנרעד ןעמ טָאה "קסע
 .ןעטסיכרַאנַא "טצעביקעגנ , ןעבָאה

 רהיא ףיוא ךיז גידנערַאּפשנָא ,עמרָאפטַאלּפ עמַאס רעד ייב

 ןעגיוא ענייז ,טסיכרַאנַא רעגנוי ַא ןעסעזעג זיא ,טנעה עדייב טימ
 ךיז טָאה םלוע רעד ןעוו .וצ םינּפ ןיימ וצ ףױרַא טקוקענ ןעבָאה
 ןוא ?עכיימש ַא טימ ןענַאטשעג ןיב ךיא ןוא ,לוק ן'פיוא טכַאלוצ
 "סיוא רימ וצ רע טָאה ,ןהענרעביא טעוװ םרַאיל רעד זיב טרַאװעג

 "ו אקסעלונָאט !ָאקסעלונָאמ, :סעכ ןעדליו א טימ ןעירשעג
 ,(רעקימָאק ַא רָאנ ,טנַאטַאבעד ןייק טינ ןיב ךיא זַא ,טסייה סָאד)

 ןעו רעדָא ,ננומיטש ףמַאק ַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו
 ךיז טנעלפ ,קנַאדעג ַא נידנערהעלקרע ןעמירַאװנָא ךיז געלפ ךיא
 עטנאסערעטניא טפָא ,עדנעמאלפ ןופ םָארטש ַא ןעסיירסיורא
 ףיא ןעוו ,טרהעקרַאפ .ןעפורסיוא עמירַאװ ,רעדליב עלעה ,רעטרעוו
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 ןעפלָאהעג טינ ךַאז ןייק טָאה ,גנומיטש רעד ןיא ןעוועג טינ ןיב

 .ענעטָארעג ןייק טינ ןייז טגעלפ ערער יד ןוא

 -ָאס רעד ןעוו טייצ רעד ןעגעוו ןעדיירוצ ךיז געלפ ךיא ןעוו

 טעװ דנַאלסֹור ןעוו רעדָא ,ןערעוו טכילקריװרַאֿפ טעוװ טזילַאיצ

 עיזַאטנַאפ ןיימ טנעלפ ,ןענַאריט ערהיא ךיז ןופ ןעפרַאװּפָארַא

 עלופנעבראפ טימ ,ךַארּפש רענעביוהעג ַא טימ .,ןעליּפשוצ ךיז

 ןייא ןיא ."טייצ עגיטכיל יד, ןעלָאמ ןַאד ךיא געלפ ,סענעצס

 ןוא םורב רענרָאק ן'ףיוא ,לָאה גניווריוא-וינ ןיא ,רעכלעזַא עדער

 תורוד עדנעמוק יד יו טרעדלישענ ךיא בָאה ,טירטס סקעססע

 -יירפ עלַא ןופ ןעקנעדנָא םוצ טסעפ-סערהַאי ַא ןערעיימ ןעלעוו

 יד טימ טריצאב ,לַאזטעקנַאב רעניזיר ַא :רעריטרַאמ-סטייה

 ,ןערָאכ ,סעדער עלופלהיפעג ,רעפמעק ענעלַאפעג יד ןופ ןעוטַאטס

 -ַאב רעטנעזיוט ענילדנהעצ ,ןעמולב ,ןענהָאפ עטיור ,סרעטסעקרָא

 רעטסנילייה ןוא רעטסכילרעה רעד -- רעטכיזעג עטרעטסייג

 .טרעייפעג זיא סע ןעוו טָאה טייהשנעמ יד סָאװ ,בוט-םוי

 עלַא זַא ,םזַאיזוטנע ַאזַא ןיא ןעמוקעגניירַא זיא םלוע רעד

 רעסיורג רעד דובכל גידנערידָאלּפַא ,טלעטשענפיוא ךיז ןעבָאה

 | ,טפנוקוצ רעד ןופ החמש

,7 

 --- .ץיװָאקליה סירָאמ --- ."טּפנוקוצ יד , -- .ץנארק פיליפ
 --- .םיובנעגייפ .ב --- .ןיקטעמַאז -- .רעלימ יאול

 .שטיווװָאקילעז .ג -- .דלעפנעזָאר סירָאמ

 ךיא ןוא ,ָאגַאקיש ןייק ןערהָאפעגקעװא זיא ץנארק פיליפ

 ."נגנוטייצ רעטײברַא, רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןערָאװעג ןיב

 -ידוטש ןעמונעג טָאה רע ןוא קירוצ ןעמוקענ ץנַארק זיא ךָאנרעד

 ךעלסיבוצ רע טָאה "גנוטייצ רעטײברַא רעד ןיא .עימעכ ןער

 ,סרָאי וינ ןופ ןערהָאפקעװַא געלפ ךיא ןעוו ןוא .ןעמונעג ?ייטנא

 .ץַאלּפ ןיימ ןעמהענרַאפ רע טנעלפ

 -וצ, לַאנרושז ןעכילטַאנָאמ םעד טעדנירגעג ןעבָאה רימ

 .רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא ץנארק ןוא ,ייטפנוק
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 -עדנע ןוא ָאָאֹל ןערידוטש טנידנעעג טָאה ץיװָאקליה סירָאמ

 -קַארּפ וצ ןעגנַאפעגנָא רע טָאה ,טיווקליה ףיוא ןעמָאנ ןייז גידנער

 רעשידיא רעד ןופ ךיז טָאה ןוא טארייחעג טָאה רע ,ןעריציט

 ןעניטעט א ןעמונעג רע טָאה ךָאנרעד ,ןעניוצעג-קירוצ גנוגעווַאב
 ,ןוא ,גנוגעװַאב רעזנוא ןופ לייט רענַאקירעמַא רעד ןיא ?ייטנא
 -יוה ַא רהיא ןיא טכיירגרעד לענש רע טָאה ,ןהעז ןעלעוו רימ יו

 .ץַאלּפ ןעכ
 -ָארּפשעג םעד טימ יא ניטעט ןעבילבעג זיא רעלפימ יאול

 ַא טליּפשעג טָאה רע ;םענעבירשעג םעד טימ יא ,טרָאװ םענעכ

 -אב רעד ןיא יא ,"גנוטייצ רעטיײברַא , רעד ןיא יא עלָאר עסיורג

 גנוטייצ רעד ןיא .ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא יז רעכלעוו טימ ,גנוגעוו

 ןוא ,ןעננוטכַארטַאב עשיטילָאּפ עזעירעס ןערעייטשייב רע טגעלפ

 עשיטילָאּפ עדנעסייב טימ טנעכייצעגסיוא ךילכעזטּפיױה ךיז טָאה

 רעד ףיוא טאהעג ךיוא רע טָאה נלָאפרע ןעסיורג ַא ,ןעלקיטרַא

 ,ךיא יוװ ןערילָארטנָאק טנעקעג רהעמ ךיז טָאה רע ,עמרָאפטַאלּפ

 .ןעצַאז ןוא ןעטקנוּפ עטכַארטַאבסיױארָאפ יד ייב ןעטלַאה ךיז

 טנעמארעּפמעט ןוא ,גונעג טַָאהענ רע טָאה ןעלַאפנייא עדנעצנעלנ

 רעדנעצנעלג א ןעװעג זיא רע .טלהעפענ טינ ךיוא םהיא טָאה

 ןעּפיט ענעדישרַאפ ץנַאג ייווצ וצ טרעהעג ןעבָאה רימ ,רענדער

 .סרָאטַאטיגַא
 ס'ןיקטעמַאז ןופ טייצ עטסכעה יד ןעווענ ךיוא זיא סָאד

 ןַא רָאג וצ ןיוש טרעהעג טָאה רע ןוא .רענדער סלַא ןענלָאפרע

 .גינעו רע טָאה ןעבירשענ .,ּפיט רעדנַא
 ךיוא רהָאי רֶאּפ ענעי ןיא טָאה "גנוטייצ רעטייברא , רעד ןיא

 ןעועג טינ לָאמנייק ןיא רע .שטיװָאקילעז ?יצענ טייברַאעג

 -עילעפ ןעביירש זנוא רַאפ רעבָא טגעלפ רע ,טסילַאיצַאס ןייק
 .ןענָאט

 ןופ זיא ,ןָאדנָאל ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא

 ןעבָאה ריס .םיובנענייפ .ב קרָאי וינ ןייק ןעמוקעגנָא ןָאדנַאל

 רעד ןופ רעטייבראטימ ןענידנעטש סלַא טכַארבענּפָארַא םהיא

 ךיז טָאה רע .רעוואשראוו ַא זיא רע ,"ננוטייצ רעטייברא ,

 .טלעװו רעשידיסח ַא ןיא ארמג רעד ייב טעװעדָאהענסױא



 ןעבעל ןיימ ןופ רעמעלב 950

 -עג טָאה רע ואוו ,ןעּפרעװטנַא ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה רעטעּפש

 ןערָאװעג טנַאקַאב רע ןזיא ןעטרָאד .טייצ עסיוועג א םניואוו

 ןייק ןעמוקעג רע ןזיא ךָאנרעד .ןעעדיא עשיטסילַאיצַאס יד טימ

 רעטייברַא , םעד ןיא רעטייברַאטימ ַא ןערָאװעג זיא ןוא ןָאדנָאל

 וצ ןעטרָאד ןופ ןעמוקענּפָארַא רע זיא ,ָאזלַא ,טציא ."דניירפ

 רעטייברַא, רעד ןופ טפַארק עגיטכיוו ַא ןערָאװעג זיא ןוא ,זנוא

 .עמרָאפטַאלּפ רעזנוא ןופ ךיוא ןוא *גנוטייצ

 יו יוזַא ןוא ,רענדער רעטנעכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא רע

 טימ -- ןעטייקניהחעפ עדנעצנעלנ טימ שנעמ א ןעװענ זיא רע

 ַא ןערָאװעג ךיילנ רע ןיא --- ּפָאק ןעפרַאש ןוא ןורכז ןעטונ ַא

 -ַאז וצ סָאװ טאהעג רעמיא טָאה רע .זנוא ייב טפַארק עגניטכיוו

 ענייז טנעלפ רע ןוא ,לאפנייא ןעטנַאסערעטניא ַא רעמיא ,ןעג

 טסייגארמנג רעד .םילשמ טימ ןעגננערבסױורַא ךיוא ןעקנַאדענ

 ןייז ןיא ךיוא ןוא ,סעדער ענייז ןיא טלהיפענ קרַאטש ךיז טָאה

 .ןעביירש

 -עג "ננוטייצ רעטייברַא, רעד רַאפ טָאה טייצ רענעי ןיא

 ךרוד רעטעלב ךיא ןעוו .רלעפנעזָאר סירָאמ טעֶָאּפ רעד ןעבירש

 ןעטכידענ עליט ןעטרָאד ךיא ןיפעגנ ,ןעגנַאג-רהָאי ייווצ עטשרע יד

 .ענייז
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 לפעטיּפאק רעטעביז

 רעמוז רעכיירדסטלַאהניא ַא

,1 

 --- .םזילַאוטיריּפס --- .דלעיפיררעמ סעסימ -- .ןָאטסָאב ןיא
 .ןעטנאריטראווק עכילטע

 ןָאטסָאב ןיא טצעזאב ךיז ךיא בָאה ,1892 ,רעמוז גנַאֿפנָא

 ןעוועג זיא וצרעד ןעכאזרוא יד ןופ ענייא .טייצ רעסיוועג ַא ףיוא

 ,קעטָאיליביב רענָאטסָאב רעכייר רעד ןיא ןעטייברא וצ שנואוו ַא

 -איצַאס ןוא םיזיניווראד ןעגעוו קרעװו רעטעװענאלּפעג ןיימ ףיוא

 רעד טימ ןערעוו טנאקעב רעיונעג טלָאװענ ךיא בָאה ךיוא ,םזיל

 ןָאטסָאב םירָאװ .גנוגעװַאב רעזנוא ןופ ?ייט רעשינַאקירעמַא-טכע
 רענאקירעמא רעד ןופ טדָאטש-טּפיוה יד ןעוועג ךָאנ ןאד זיא

 רעזנוא ןוא ;"דנאל-יקנעיג ןופ טדָאטשי-טּפיוה יד ,רוטלוק

 .שטנערב ןעשינאקירעמא ןעשביה א טאהעג טרָאד טָאה ײטרַאּפ

 טָאה "גנוטייצ רעטײברַא רעד רַאפ טײברַא עטסגיטכיוו ןיימ

 .קרָאי ןינ ןיא יו טוג יוזא ןעטרָאד ןופ ןערעוו ןָאטעג טנעקעג

 יד ןעטַאנָאמ רעמוז יד ןיא ןיא ,הסנרּפ טפערטַאבנָא סָאװ

 טָאה סנָאסעל עטַאװירּפ ןוא טכַאמענוצ ייס"יוו-ייס לוקס גנינוויא

 .ןָאטסָאב ןיא ןעכָארּפשרַאפ רימ ןעמ

 -רעצליה רענישזאטעדייווצ ַא ןיא רעמיצ ַא ןעמונעג בָאה ךיא

 עטסניטכיוו יד ,טירטס ןָאטננישַאװ ןופ טירט רַאַּפ ַא ,זיוה רענ

 ַא "סעיל , א ףיוא ןעטלאהענ טָאה זיוה יד ,ןָאטסָאב ןיא סַאג

 זיא עכלעוו ,יורפ עשינַאקירעמַא ערעטלע ןַא ,דלעיפיררעמ סעסימ

 יז .,יײטרַאּפ רעזנוא ןיא סנירענדער עטסעב יד ןופ ענייא ןעוועג
 ַא ןעגנודענ רהיא ייב ךיא בָאה ,סמור רשינריופ ןעגנודרַאפ טָאה
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 .טצעזַאב ןעטרָאד ךיז בָאה ןוא רעטסנעפ ייווצ טימ רעמיצ ןעסיורג
 טָאה ,רעטנעּפראק א ,ןעסָאנעג רעקרָאי וינ ערעזנוא ןופ רענייא

 רַאפ קנַארש ַא טכַאמעג רימ רַאפ רעהירפ טייצ עצרוק ַא טימ
 טכַארבעגרעבירַא קנַארש םעד ךיא בָאה ,הנתמ סלַא ,רעכיב עניימ
 -נייא ךיז בָאה ןוא רעכיב עניימ טימ ןעמַאזוצ ןָאטסָאב ןייק

 ,טנעדרָאעג

 עכלעוו ,קעטָאילביב רענַאטסָאב רעד ןופ עדייבעג ענהעש יד
 ןעועג טינ ןאד ךָאנ זיא ,רעווקס ילּפאק ףיוא טציא ךיז טניפעג

 ןאד ךיז טָאה קעטָאילביב רענָאטסָאב יד .טלעװו רעד ףיוא

 ןיא סָאד .טנָאמירט ןעבעל ,טירטס ןָאטסליָאב ףיוא ןענופעג

 ךיא .גנוניואוו ןיימ ןופ ננאנ טונימ ןהעצ רעדָא טכא ייב ןעוועג

 עשביה א .נָאט א ןעדנוטש עליפ ןעננערבראפ ןעטרָאד נעלפ

 גרעב עצנַאנ ןוא ןעזעלעגרעביא ןעטרָאד ךיא בָאה רעכיב לָאצ

 .ןעבירשראפ ייז ןופ ךיא בָאה ןענוצסיוא טימ

 ךילנהעווענ ךיז ןענעלפ ייז .גונעג טאהעג ךיא בָאה סנָאסעל

 ,טנעוא ןיא טעּפש ןענידנע ךיז ןוא גָאטימכָאנ טעּפש ןעגנַאפנָא

 בָאה ןיא עכלעוו ,טנעווַא נָאטנוז ןוא טכאנדוצ-תבש רעסיוא

 ךיא בָאה רעצעלּפ ראּפ א ןיא .,ןענניטימ ראפ ןעזָאלענרעביא
 .סאלק א ןיא רעליש עכילטע וצ ,ןעסאלק עצנאג טאהענ

 רקייב ןָאטסָאב ןופ ןענַאטשַאב ןאד זיא זייּפש טּפיױה ןיימ

 ןופ טנעלָאשט רענליוו ַא ןָא טרעניארע רימ ןעבָאה עכלעוו ,סניב

 .נָאט א לָאמ יירד סניב ןָאטסָאב ןעסענעג בָאה ךיא ,ךעלבעב

 סיקנעי יד ייב זיא הירפ רעד ןיא גאטנוז רעדָא טכַאניוצ-תבש

 טימ סניב דקייב ןעסע וצ נהנמ רעטלא ןַא דנאלננעדוינ ןופ

 דלעיפיררעמ .סרמ יטנעלפ .,ךעקעל ןימ א ,טיורב ןעכייוו םעניורב
 .םעד טימ ןייז דבכמ רימ

 ,דלעיפיררעמ סעסימ ,יורפ עטונ ,עכילרהע ןא ןעוועג זיא יז

 א טימ ןוא ,ןעלאעריא וצ טבערטשענ טָאה סָאװ רוטַאנ א טימ

 טסאפעגנייא ןעוועג זיא עכלעוו ,טכיזעג רענירהָאי-לעטימ רענהעש

 .ןעװעג טינ יז ןיא טעדליבעג .,רָאה עסייוו-רעבליז ענהעש ןיא

 -גנעדוינ יד ןופ ןירענַאקירעמַא רעדָא רענַאקירעמַא רעטכע ןַא

 לוקס ןיא ןעגנַאנעג טינ לָאמנייק ןיא סָאװ ,ןעטאשטש דנַאל
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 -נעטלעז עסיורג א זיא ,סערדא ןא וליפא ןעביירשפיוא טינ ןעק ןוא

 רעבָא .טייהנעטלעז אזא ןעוועג זיא דלעיפיררעמ סעסימ .טייה

 .ןענַאטשרַאפ יז טָאה ןעּפיצנירּפ-טּפױה ענייז ןיא םזילַאיצַאס םעד

 ייב טייקניהעפ ענערָאבעגנ א ןעוועג זיא טפַארק-רענדער רהיא

 יו רעשילאקיטאמארג ןוא רעטַאלנ ךס ַא טדערענ טָאה יז .,רחיא

 ,תמא .,טייקטעדליבעגנוא רהיא טיול ןעטראוורע טנעקעג טָאה ןעמ

 רעמיא טינ טנעלפ יז עכלעוו ,רעטרעוו ?עכיוה, ןעוועג ןענייז סע

 רעטרעוו עכלעזא ןוא ,טסאּפעג ךיז ןעבָאה ייז ואוו ןעלעטשניירא

 ךיז טָאה לכה ךס ןיא .ןעכיורבענ וצ ןעבָאה ביל אקוד יז טנעלפ
 .ןעקרעמ טזָאלעג קרַאטש טינ רעבָא סָאד

 טָאה ןעמ .ןעצראה ןופ ןהעג רהיא ייב ןעגעלפ סעדער ערהיא

 םלוע רעכאפנייא רעד ןוא ,ייז ןיא טביולג יז זא ןהעז טנעקענ

 ןהעטש טגעלפ יז ןעוו .,ןערעה וצ טאהעג ביל רהיא טָאה ןָאטסָאב ןופ

 רעדנעגנילק רהיא טימ ןעדייר ןוא (*ןָאממָאק ןָאטסָאב רעד ףיוא
 רעד ףיוא טעשטשילבעג ןעבָאה רָאה עסייוו ערהיא ןוא עמיטש

 .גיוא ראפ ןוא רעוא ן'ראפ םענעגנא ןייז טנעלפ ,ןוז

 רוטארעטיל ,גנודליב ןופ רעטנעצ א ןעוועג ןאד זיא ןָאטסָאב

 -טפאשלעזעג ןוא עזעינילער ,יילרעלא ןעגנוגעוואב עגיטסייג ןוא

 טָאה טדָאטש רענאקירעמא ןייק ןיא ,ענ'עגושמ ןוא ענהעש ,עכיל

 טימ "קנערק , א רעדָא טסילאעדיא ןא טצעשענ םינ יוזא ןעמ

 ס'ךלעיפיררעמ סעסימ וצ ,ןָאטסָאב ןיא יו עירָאעט ַא סעּפע

 טימ ןעטלאהראפ ןעטנאריטראווק ערהיא ךיז ןעבָאה םזילַאיצַאס

 וצ ןערעטש טינ ייז ןופ ענינייא טגעלפ סָאד םגה) טקעּפסער
 ןענייז ייז סָאװ ראלָאד עכילטע יד גידנעלהָאצַאב טינ ןעדניוושראפ
 .(ןעוועג גידלוש רהיא

 "סרעמור , יד ןענייז זיוה םור דשינריופ רענַאקירעמַא ןַא ןיא

 ןעניואווּפֶא ןעק ןעמ .,ןערעדנַא םעד ןופ רענייא דמערפ בור סָאד

 וצ ןוא ןעריצַאּפש וצ ףיוא טדָאמש ןעטימ ןעטכער ןיא קרַאּפ ַא(*
 וד ןופ טדָאמש רעדעי ןיא טעמכ ךיז טנופעג קרַאּפ ַאזַא .סעדער ןעטלַאה
 ,"ןָאממאק והד, סָאד ןעמ טפור רעצעלּפ עגינווא ןיא .סטווטס דנַאלגנע-וונ
 ."ןירג יהד, --- ערעדנַא ןוא
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 רענייא טרָאװ ַא ןעדיירסיוא טינ ןוא ךאד ןייא רעטנוא ןערהָאי

 ךילנהעווענ ןענייז "סרעמור , ס'רלעיפיררעמ סעסימ .ןעטייווצ םוצ

 ןעקנאדראפ וצ טאהעג ןעמ טָאה סָאד .עילימאפ ןייא יוװ ןעוועג

 .רעטקַארַאכ ןעכילטפאשלעזעג ,ןעכילדניירפ ,ןעגידעבעל רהיא
 -אוטיריּפס עסייה ןעוועג ןענייז "סרעמור יד ןופ ייווצ

 -ַאוטיריּפס א ןעוועג ךיוא זיא דלעיפיררעמ סעסימ ןוא ,סעקטסיל

 ןענעלפ ,טנעוװוא ןיא לָאמַא ןוא ,הירפ רעד ןיא גָאטנוז ,עקטסיל

 יד יו םעד ןענעוו טדערעג טָאה ןעמ ואוו גניטימ א ףיוא ןהענ ייז
 רעדָא םיבורק ענידעבעל ערעייז ןעכוזאב ענעברָאטשעג ןופ תומשנ

 יד וצ טדערעג ןעבָאה רעטסייג עטיוט , יד ואוו רעדָא ,דניירפ

 ."עדנעזעוונא

 חכ , א ךיז ןיא טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ ַאזא זיא ?םוידימ , ַא

 -עיריטַאמ , ַא ןוא ."רעטסיינ עטיוט ןופ ןעמיטש יד ןעפורוצסיורא
 טסייג םעד ןעפורפיורא ןעק עכלעוו ,ןָאזרעּפ ַא זיא "םוידימ גניזייל

 א ךרוד טבעוװש רע יו "םהיא טהעז ןעמ , זא יוזא ,ןעצנאנ ןיא

 רעלדניווש ןענייז "סמוידימ , עניזָאד יד זא .רעמיצ ןערעטסניפ

 רעגילדנהעצ ןעראוועג ןעזיוואב ןאד ןיוש זיא ,סעקרעלדניווש ןוא

 ןיא ןענייז גָאטנוז ןעדעי .ןעפלָאהעג טינ רעבָא טָאה סע .,לָאמ

 -וטיריּפס טימ ןעמונראפ ןעוועגנ סלָאה-נניטימ בור סָאד ןָאטסָאר

 ןעועג ןענייז עניביולג יד ןעשיווצ ןוא ,ןעננולמאזרַאפ עשיטסילא

 עטרעלעג עטמחיראב עגינייא ,גנודליב רעכיוה טימ ןעשנעמ עכנַאמ

 יוזא ןוא ,דנאלננע ןיא ןוא אקירעמא ןיא ןעוועג זיא יוזא ,ראנָאז

 ןעוועג ןָאטסָאב זיא רעבָא ןאד .ךיוא טנייה זייוו?ייט ךָאנ סָאד זיא

 ןעזיד וצ נוצאב ןיא .ןעטסילאוטיריּפס טימ ל?לופ ךילבעטשכוב

 ַא ןעוועג ןַאד ןָאטסָאב זיא ?לעדניווש ןוא ןעביױלגרעבַא םענענושמ

 ,רעטנעצ-טלעוו

 ךיז טָאה דלעיפיררעמ סעסימ ןעוו ,נָאטנוז א ןיא לָאמ ןייא

 בָאה ,"סנאעס גניזײלעיריטַאמ , א ףיוא ןהענ וצ טצוּפענסיױא
 .ןעמענוצטימ רימ ןעטעבענ רהיא ךיא

 טלָאװ רהיא ןעוו ,ןענינעגראפ טימ ןָאטענ סָאד טלָאװ ךיא ---

 ,טרעפטנעעג רימ יז טָאה --- םעד ןיא טביולנעג

 ,תמא ןיא ץלא זא ,ןהעז ?עװ ךיא ביוא ;טימ ךימ טמענ ---
 .טרעלקרע ךיא בָאה -- ןעביולג ךיא לעוװ
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 ךיז ךיז טָאה --- ןעביולנ טשרעוצ ןעמ זומ ,ןהעז וצ םוא ---

 םעד ןעק ,טינ טבילג סָאװ רעד -- טסנרע ץנאג ןעפורענּפָא
 .ןהעז טינ טסיינ

 רעלדניווש עליפ יד ןענעוו ן'הנעט רהיא טימ געלפ ךיא ןעוו

 ,סענזיב ןעשיטסילַאוטיריּפס םעד ןיא טּפַאכענ טָאה ןעמ סָאװ

 ענינייא ןאראפ ןענייז סע זא :רעפטנע ןייא ןעבָאה יז טגעלפ

 עכילרהע יד ןיא ןעבילנ טינ רעבירעד ןעמ ףראד ,רעלדניווש

 ,טּפאכ ןעמ סָאװ ?םוידימ , ןעשלאפ ןייא ףיוא ? "סמוידימ,
 ,טינ ןעמ טּפַאכ ייז ."סמוידימ , עכילרהע ןהעצ ןאראפ ןענייז

 .רעטסייג סיורא ךילקריוו ןעפור ייז ?ייוו

 רע ,רוכש רעסיורג א ןעוועג זיא "סרעמור , יד ןופ רענייא

 עדייב .יורפ ןייז טימ טניואוועג דלעיפיררעמ סעסימ ייב טָאה

 .,ךילטנערָא עדייב ןוא ןהעש עדייב ןוא גנוי ןעוועג ןענייז

 טייקכאוש ןייז רעבָא ,רענידראפ רעטונג א ןעוװענ זיא רע

 ןופ רע טנעלפ .טמעשעג ןייז וצ גנורעטש עסיורג א ןעוועגנ זיא

 טפורּפ ןעמ ואוו ,םויראטינַאס א ןיא ןהענקעווא טייצ וצ טייצ

 טינ רעבָא טָאה סע .רעלהעפ רעייז ןופ ןעניױאוועגּפָא םירוכש

 .ןעפלָאהענ

 סע יװ ױזַא טייהניואוועגנ ןייז ןענעוו ןעדייר טנעלפ יורפ יד

 ַא יװ טבעלעג ןעבָאה ייז ,טייהקנַארק ע'טושּפ א ןעוועג טלָאװ

 רע ןעו ןוא .טלעטרעװ-דצ טינ לָאמ ןייק ךיז ,ךעלעבייט רַאּפ

 יז טנעלפ ,רוכש-טיוט םייהַא ןעמוק ןוא ןעקנירט ןעמענ טגעלפ

 .ןעלטרעצ םהיא

 רעננוי ַא ,רעטנַאקַאב א רערעייז ןהענניירא טנעלפ ייז וצ

 ןהעש ןעוועג רעמיא זיא רע .ננוי רענהעש א ךיוא ,רעדנעלגנע

 ,סעטכישעג עטנאסערעטניא ןעלהעצרעד טגעלפ רע ןוא ,טריילקענ

 ןעציזּפָא טפֶא םהיא טימ טנעלפ יורפ ס'רוכש םעד .,ןעטָאדקענַא

 א ןיא סנעטסיימ ,טנעווַא ןעצנאנ א רעדָא גָאטימכָאנ ןעצנַאג ַא

 רעד וצ רעטסנעפ יד טימ ןעמוקענסיורא זיא סָאװ לָאה ןעגיטפול

 .עדנארעוו עטכאמענוצ ןימ א -- סַאג

 ךילדנע רעבָא .טשימענ טינ ךיז טָאה דלעיפיררעמ סעסימ
 .םעד ןענעװ ךערּפשעג א טאהעג יורפ רעננוי רעד טימ יז טָאה
 ןערעטיב םוצ טפאלקשראפ ןעוועג זיא סָאװ ןאמרעגנוי רעד ןעוו
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 "יררעמ סעסימ רע טָאה ,טסואוורעד ןופרעד ךיז טָאה ןעּפָארט

 ןיא רע זא ןוא ןעיורטעג יורפ ןייז ןעק רע זא ,טרעכיזראפ דלעיפ

 .רהיא טלַאהרעטנוא רע סָאװרַאפ רַאבקנַאד דניירפ ןעגנוי רעייז
 דניירפ רעד : הרשּפ א טכַאמעג דלעיפיררעמ סעסימ טָאה ךילדנע
 יו רענינייוו ךס א ןעגנערבראפ יורפ ס'רוכש םעד טימ לָאז

 רָאֹּפ ַא יװ רהעמ טינ ןוא ,נָאט א רעביא גָאט א רָאנ ,רעהירפ

 ,לָאמ ַא ףיוא העש

 יד טניואועג ןַאד טָאה זיוה ס'דלעיפיררעמ סעסימ ןיא

 רהעז םגה ,ענהעש א ךיוא ,טסילאיצַאס רענאקירעמא ןא ןופ יורפ

 רהיא טנעלפ רע ,ואוושרעדנא טניואוועג טָאה ןאמ רהיא .עקיד א

 טימ .םהיא ראפ רעגניא ליפ ןעוועג זיא יז ,ןעכוזאב טפָא רעבָא

 ךיוא ,ןעמאזוצ טניואוועג ייז ןעבָאה רעהירפ ייווצ רעדָא רהָאי ַא

 זיוה רעבלעז רעד ןיא ךיז טָאה לָאמ ןייא .דלעיפיררעמ סעסימ ייב
 טָאה סע .רָאטַאטינא רעשיטסילַאיצַאס רעדנעזייר א טלעטשענּפָא

 םעד טימ ןיא יורפ עננוי עקיד יד ןוא ןַאמָאר ַא טּפינקראפ ךיז

 ןעטילעג ךילקערש טָאה ןאמ רהיא .ןערהָאפענקעוװא רָאטַאטינ
 טקישעג גיסעמלענער רעבָא רֶאֹּפ עטבילראפ יד טָאה רע .ןופרעד

 טינ טרָאװ זייב ןייק לָאמ ןייק רהיא ןענעו טָאה רע ןוא טלעג

 ,טרהעקענמוא יורפ עקיד יד ךיז טָאה רעטעּפש .,טדערעגסיוא

 / רע טָאה .,טגנַאזטנע ךיז יז טָאה ןַאמ רהיא טימ ןעבעל וצ רעבָא

 ייז ןעכלעוו ,רעמיצ םעד ןעטָארטענּפָא רהיא ןוא טפומעגסױרַא
 -פיוא רהיא רע טָאה ָאזלַא טציא .,ןעמהענרַאפ רעהירפ ןעגעלפ

 ןוא ןעציז טנעלפ רע .ןעכוזַאב טפָא רהיא טגעלפ ןוא ןעטלַאהעג

 יז ןוא ,רעטבילרַאפ רענענַאלשעגרעדינ ַא יו רהיא ףיוא ןעקוק

 .רעטָאפ ַא וצ רעטכָאט ַא יו םהיא וצ ןעטלאהרַאפ ךיז טגעלפ

 ןופ ןַאמ רענירהעי-ללעטימס ַא -- "סרעמור , יד ןופ רענייא

 ץְלַא ףױא טנעלפ רע ןוא ,רעמורפ א רהעז ןעוועג זיא ,עדענעק

 םעד ןוא ןעטלַא םעד טָאה רע .?עביב רעד ןופ קוסּפ ַא ןעגנערב

 ,םזילַאיצָאס רעד .גינעווסיוא ףיוא טנעקעג טנעמאטסעט םעיינ

 זַא ,רהיא טָאה ןמיס ַא ;עעדיא ענייפ ַא זיא ,ןענָאז רע טנעלפ
 -רָאפ ןעזָאלקעװַא ךיז טנעלפ רע ןוא .ןָא םהיא טמהענ ?עביב יד

 סָאװ ץלַא ,גנוניימ ןייז טיול ,ןעגיטעטשטשב עכלעוו ,םיקוסּפ ןעזעל

 .םַארנָארּפ רעזנוא ןיא סױרַא ןעלעטש ,ןעטסילַאיצַאס ,רימ
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 סָאװ סָאד זַא ,ןערהעלקרע םהיא טנעלפ דלעיפירעמ סעסימ
 -נעסיוו םעד ןיא טביולנ יז ."ךילטפששנעסיוו-טינ, ןיא טנָאז רע
 סנױזַא זיא סָאד סָאװ ףידנַאב רהיא םנה ,םזילַאיצַאס ןעכילטפַאש
 טּפיוה יד ,טגָאזעג יו ,ךָאד .רענידלעבענ ץנַאנ ַא ןעוועג זיא
 .ןענאטשרַאפ יז טָאה םזילַאיצַָאס םעד ןופ ןעטקנוּפ

2. 

 -- .ןַאממַאק רעד ףיוא --- .ירעווייא סעסימ --- .גניוו ןָאמייס
 .ןניפ .י --- .דוָאר -- .גנושיוטנע ןַא -- .ןָאססעק -- .םענטָאּפ

 -רַאפ ןעמוקניירַא ןענעלפ זיוה ס'רלעיפירעמ סעסימ ןיא
 טינ רהיא ייב ןעבָאה עכלעוו ,ןעסָאנעג רענַאקירעמַא ענעדיש

 טעדנײײרפַאב טנעהָאנ ךיא ןיב ייז ןופ יירד טימ ןוא .טניואוועג

 .ןערָאװעג

 ןַאמ רערַאד ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא סיקנעי עזיד ןופ רענייא

 .םעס ?עקנָא ןופ דליב רענידעבעל ַא -- דרָאב רעיורג ַא טימ

 טימ טלעדנַאהעג טָאה רע .גניוו ןָאמייס ןעוועג זיא ןעסָאנ ןייז

 רע ןוא ,ןעריפַארגָאטַאפ םייב טכיורבעג ןערעוו סָאװ ,ןעלקיטרַא

 ןיא םזילאיצַָאס םעד .ארעמַאק טרָאס םעיינ ַא ןעדנופרע טָאה

 ךיא ןעוו ןוא ,ןעצרַאה ןעצנַאנ ן'טימ ןעבעגעגרעביא ןעוועג רע

 רע טנעלפ ,עירָאעט עשיטסיסקרַאמ יד ןערעלקרע םהיא געלפ

 ןופ השרד ַא וצ וצ ךיז טרעה יקנעי רעמורפ ַא יו ןערעהוצ ךיז

 .חלנ ןייז

 -ָאקע רעשיטילַאּפ ראפ סאלק ַא טעדנירנענ ךיז טָאה סע

 -ענ זיא גניוו ןָאמייס .רערהעל רעד ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,עימָאנ

 סרושטקעל יד וצ טנעלפ רע .םידימלת עניימ ןופ רענייא ןעוו

 פָאמ ַא .סנענעריסנַאלש ןיא ןוא ןעציה עטסערג יד ןיא ןעמוק

 לָאמ א ,סיפִא ןיא םהיא ייב ןעלמַאזרַאפ ךיז סַאלק רעד טגעלפ

 רעדנַא ןַא ןופ זיוח רעד ןיא לָאמ ַא ןוא ,רעמיצ ןיא רימ ייב

 ,עסָאנעג רענַאקירעמַא

 רע סָאװ גנורעדנואווַאב טקירדעגסיוא ךיא רָאה לָאמ ןייא

 .םנָאססעל ערעזנוא ּפִא ױזַא טיה
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 -טנעעג רימ רע טָאה -- ןַאמ רעטלַא ןַא ןיוש ןיב ךיא ---

 רימ --- זָאנ ן'ךרוד ,ךַארּפשסיױא רעשיקנעי-טכע ןייז טימ טרעפ

 -עק טייל עננוי .ןענרעל ֹוצ ךיז ןע2ילבעגרעביא טייצ גינעוו זיא

 .נָאט ןעדעי טימ ןעצונַאב ךיז זוס ךיא .ןעגיײלּפָא ןענ

 םהיא ײטרַאּפ רעזנוא טָאה ,רעמוז םענעי ןופ דנע םעד ייב
 -ייארַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ רַאֿפ טַאדידנַאק רהיא סלַא טרינימָאנ

 טָאה יז סָאװ לָאמ עטשרע סָאד ןעוועגנ זיא סָאד .ןעטַאטש עטנינ

 -סייוו סלַא .טָאדידנַאק-טנעדיזערּפ םענענייא ןַא טלעטשענסױרַא

 -קעלע ןַא ,טעשטעמ סלרַאשט ןערָאװענ טרינימָאנ זיא טנעדיזערּפ
 .יקנעי ַא ךיוא ,ןילקורב ןופ רעקירט

 ײטרַאּפ רעזנוא ןיא ןיא רענַאקירעמַא ע'תמא ןופ להָאצ יד
 רעצעלּפ ייווצ עזיד רַאפ ןוא ,ןיילק רהעז ןעוועג אקירעמַא ןיא ןַאד
 ,רענאקירעמַא עטכע ןעבָאה טלָאװעג רימ ןעבָאה

 טַאדידנאק-טנעדיזערּפ רעזנוא ןופ ןעמָאנ םעד טָאה ץל ַא
 ןשמש , ןעמוקענסיױרַא ןיא סע ןוא ,שידיא ףיוא טצעזרעביא

 טשּפ רעד .טּפַאכענפױא ןעמ טָאה סָאּפש םעד ןוא ."לענילפ
 ַא ןַארַאפ ןיא סע זַא ,טינרָאנ ךיז טביולנ סע זַא ,ןעוועגנ זיא

 ןיא אמתסמ זַא } ןעמָאנ ןעשינַאקירעמַא-טכע ןַא טימ טסילַאיצַאס

 .דיא ַא רָאנ סָאד

 ןָאשקעס רענַאקירעמַא רעד ןופ רעדילנטימיןעיורפ יד ןעשיווצ

 . ןעמָאנ רעלופ רהיא) ירעווייא סעסימ ַא ןעוועג זיא ןָאטסָאב ןופ
 -סיימ ךיז יז טנעלפ ױזַא ןוא ,ירעווייא רומ אהטרַאמ ןעוועג זיא
 טָאה יז יו ױזַא ןוא ,ןירענדער א ןעוועג זיא יז ,(ןעפור סנעט
 -רעמ סעסימ יװ עיצינמא רחעמ ךס א ןוא גנודליב רחעמ טָאהעג
 ערעסערג ַא ןעליּפש וצ ןעביוהעגנָא זייווכעלסיב יז טָאה ,דלעיפיר
 .יז יו עלָאר

 ףךיא רעכלעוו ייב ,עקטסילַאיצַאס יד יו רענניא ןעוועג זיא יז
 "עג א טימ ,רָאה עניורב-לעקנוט טָאהעג טָאה יז .טניואוועג בָאה

 -ורעמַא ןע'סואימ-ןייק-טינ ןעטנוזענ ַא טימ ןוא רוניפ רעטנוז

 .םינּפ ןעשינַאק
 עשירָאטַארָא טיס ןוא עינַאמערעצ טימס ןעדייר טנעלפ יז
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 רענשזַאװ א רַאפ םש ַא ןעגירק ןעמונעג טָאה יז ןוא ,ןערעינַאמ

 ןיא ןעבַאמ טגעלפ יז סָאװ קורדנייא רעטשרע רעד .עקרענדער

 -עמַא רערעכעה רעד ןופ עמַאד עטעדליבעג ַא זיא יז זַא ,ןעוועג

 ַא טימ ,עטלעקיװטנע ןַא ,עניהעפ א ,טפאשלעזעג רעשינאקיר

 טרעהעג רעבָא רהיא טָאה ןעמ ןעו .טנַאלַאט-רענדער םענהעש
 ןַא ,ןהעזמורַא ךיז ןעמ טגעלפ ,לָאמ ןעטירד ַא ןוא ןעטייווצ ַא

 ןיא יז זַא ,ןענידנוקרע ךיז טנעלפ ןעמ .תועט ַא זיא ץְלַא סָאד

 גנולקיוטנע גינעוו טימ ,סָאלק-לעטימ ןופ יורפ עכילנהעוועג ַא

 סָאװ טינ ךילטנעגייא טָאה יז זַא ןוא ,טייקניהעפ גינעוו טימ ןוא

 ,נילייווגנַאל רחעז ןעוועג סעדער ערהיא ןענייז רימ ,ןענָאז וצ

 ענעגױצוצ-שירָאטַארַא ןוא סעיַאװַא עשירָאטַארַא ערהיא ןוא

 .טסַאל-וצ ןייז רימ ןענעלפ רענעט

 רעזנוא יוו ױזַא ןוא .ןעווענ טינ רעבָא יז זיא רַאנ ןייק

 ןיא ךילכעזטּפוה ,ןעטפערק ןיא םירָא ןעוװעג זיא גנוגעווַאב

 רעד ןופ יז טנעלפ םלוע ןעדמערפ ַא רַאפ ןוא ,עשינַאקירעמַא

 .ןעסקַאװעג עלָאר רהיא ןיא ,קורדנייא ןַא ןעכַאמ עמרָאפטַאלּפ

 -רעביא טשרעוצ ךיא בָאה ןעננודניברַאפ עכילטפאשלעזעג ערהיא

 ןעבענענ יז טָאה רימ טימ ךערּפשעג ַא ןיא לָאמ ןייא ,ןעבירט

 טרעהעג ןעטלָאװ ייז יו ױזַא ,םיבורק ערהיא ףיוא שינערעהוצנָא

 ןיא יז זַא ,טניימעג ךיא בָאה ;ןעילימַאפ עטסניטכיוו יד וצ

 ,רעטסנעפ עכיוה יד ןופ ךילקריוו

 ךייר וצ ןעמוקעג זיא ןערעזנוא ךערּפשענ עבלעז םעד ןיא
 -סיורַא זןיא סָאד יו טינ קנעדעג ךיא --- ןוא ,ןעדיא יד ןענעוו

 | : טקרעמַאב בָאה ךיא -- ןעמוקעג

 םעד ןעלעטש ןעילימַאפ רענַאקירעמַא ענעהעזעגנָא יד ---
 : .םרעגענ וצ רָאָאד-טסקענ אמתסמ ןעדיא

 ַא טיס טרעפטנעעגנ יז טָאה -- ,ױזַא טעמכ זיא סע ---

 "נָא יד ןופ ענייא ןעוועג טלָאװ יז יו ױזַא ,ענימ רעטמחעשרַאפ
 .(= תמא םעד ןייז הדומ זומ יז ןוא ןעילימַאפ עטסנעהעזעג

 ךָאנרעד .רהָאי עכילטע ןעװעגּפָא גנוגעוװַאב רעזנוא ןיא זוא וז (*
 ,םזילַאיצָאס םעד ןעגעג עקרענדער עלענָאיסעּפָארּפ ַא ןערָאװעג יז זוא
 ןענופעג ךיז טיוצ עסיוועג ַא וז טָאה ,עקטסילַאיצַאס ַא גידנעיוז ךָאנ
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 -ןעּפָא ענעדישראפ טימ ןעמונרַאפ גָאטנוז זיא *ןאממאק , יד
 ןעטרָאד ןערעוו ןעגנולמַאזרַאפ עזעיגילער ײלרעלַא .,ןעגניטימ רעע
 רָאנ טינ רעבָא .?לּפתמ ןיא ןעמ ,ט'נשרד ןעמ ;|ןעטלַאהעגּפָא
 ןעמוק סע .ןעטלַאהעגּפָא ןעטרָאד ןערעוװו ןעגניטימ עזעיגילער
 טרעדנַא ײלרעלַא ןוא עשיטילָאּפ-בלַאה ,עשיטילָאּפ רָאפ ךיוא
 ,םלוע ןַא ראפ ןעדייר ?יוװ סָאװ "קנערק, רעדעי .ןעגנולמַאזרַאפ
 טימ ךיז טגרָאזַאב רע ןעוו ןוא .ט'נשרד ןוא רעדינַא ךיז טלעטש
 ןעדעי ןעבָאה םהיא רע ןעק ,רעמוז ביױהנָא ןופ ץַאלּפ ןעטוג ַא
 -סעקרָא ןַא טליּפש קרַאּפ םעד ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא .,גָאטנוז
 ןעוועג ךָאנ רע זיא ןַאד ןוא ,סיורנ ךילמיצ זיא קרַאּפ רעד .רעט
 -יולק ןעלייט ענעדישרַאפ ענייז ןיא .טנייה יו רעסערג לעסיבַא
 ,רענדער רהיא םורא עדעי ,ןעּפורג ענעדישרַאפ ףיונוצ ךיז ןעב

 טינ ןעבָאה ןעטסילַאיצַאס ערעזנוא זַא ,ךיז טהעטשרַאפ סע

 ןאממאק רעד ףיוא ץַאלּפ ַא טימ ךיז ןעגרָאזרַאפ וצ טלחעפרַאפ
 טָאה סעדער עשטייד רעדָא עשידיא ןייק .עיצַאטיגַא רעזנוא רַאפ
 רעמוז םענעי .עשילגנע סיואכרוד .ןעטלַאהעג טינ ןעטרָאד ןעמ
 ןעװעג ןָאטסָאב ןופ ןעסָאנעג רענַאקירעמַא יד ייב ךיא ןיב
 נעלפ ךיא ,ןאממאק רעד ףױא רָאטַאטינַא רעטסניטעט רעד
 ןעשיטקַארּפ ַא ףױא םזילַאיצָאס םעד ןערהעלקרע ןעטרָאד
 .ןעקנעד טרא רענַאקירעמַא םעד וצ ךיז גידנעסַאּפוצ ,רעגייטש
 -נעט םעד ןופ ןעסאּפש טימ ,ןעגנורהעלקרע טימ ,םילשמ טימ
 ןעבעגוצרעביא ןעיירט ךיא געלפ ןעבעפ רענַאקירעמַא ןעכיל

 -רַאגוצ ַא ,ןעדיא םענערָאבעג רענַאקירעמַא ןַא ןופ סולפנווא םעד רעטנוא
 רערעסעב ַא ןעװעג זיא ןיײטשדלָאג .ןײטשדלָאג .ןעמָאנ ן'טימ רעכַאמ

 -פיוא ןעוועג רע זיא ,טסילַאיצָאס ַא ןעוועג זיא רע ןעוו .יז יוו רענדער

 ףיוא ט'דמש'עג ךיז רע טָאה רעטעּפש .גנוגעװַאב רעד וורט ןוא גיטכור

 ןעגייז ןַאד .ןָאטעג ווזַא ךיוא טָאה יז ןוא ,עיגילער רעשיליוטַאק רעד
 רעשיליוטַאק רעד רַאפ ןעטסידנאגאּפָארּפ עלעוציפָא ןערָאװעג עדייב ייז
 -עגמורַא ןענויז ויז .גנוגעווַאב רעשיטסילַאוצָאפ רעד ןעגעג ןוא עכריק
 ףיוא ןעטסילַאוצָאס ןעפורעגסיורַא ,טדָאטש ןוצ טדָאמש ןֹופ ןעוהָאפ
 טריקַאטַא לָאמ סעדעי ןוא ,סעדער ןעטלַאהעג ּווזַא רעדָא ,ןעטַאבעד
 ןוא סָאד .ןפוא ןעטסרעטיב ן'פיוא ויטרַאּפ רעזנוא ןוא ןעעדיא ערעזנוא
 .הסנרּפ ןוא גנוגוטפעשַאב עגוצנווא רעייז ןעוועג



 41 רעמוז רעכווריסטלַאהנוא ַא

 ןייז סָאד לָאז רענַאקירעמַא םעד זַא ,ױזַא ןעעדיא ערעזנוא

 .גלָאפרע טאהעג ןעבָאה סעדער יד .טנַאסערעטניא ןוא רהָאלק

 רעד טכייליפ ,םלוע רעסיורג ַא ןעביילקנעמַאזוצ ךיז טגעלפ סע

 ןעסָאנעג יד .ןאממאק רעד ףיוא ןעגנולמַאזרַאפ עלַא ןופ רעטסערג
 םוקילבוּפ םעד ּפִא ןעהיצ סעדער עניימ זַא ןעמהירַאב ךיז ןעגעלפ

 .רעטסעקרָא םעד רעביא טיירש עמיטש ןיימ זַא ןוא קיזומ רעד ןופ

 ןעלעטש וצ ןעדַאלנייא םלוע םעד ךיא געלפ רושטקעל רעד ךָאנ

 ךיז טנעלפ ןַאד ןוא .עטַאבעד ַא רימ טימ ןערהיפ רעדָא ןענַארפ

 -עד א געלפ ךיא ןעו .סערעטניא רעטסנידעבעל רעד ןעגנַאפנָא

 טנעלפ ,ץיוו רעדָא ?שמ םענעטָארעג ַא טימ ןייז דבכמ טנַאטַאב

 .סרעטכעלעג עכילהערפ טימ ןוא ןעטנעמסידָאלּפַא טימ ןעכַארק

 רעד ףיױא ןיב ךיא .ןעשנעמ עיינ ןעהיצוצ טגעלפ סָאד ןוא

 .רוניפ ערעלוּפָאּפ ַא ןערָאװעג ןאממאק

 -רַא ןַא ,םענטָאּפ רייווקס ,ןעסָאנענ יקנעי ערעזנוא ןופ רענייא

 ֿפיוװרעמַאס ןיא טניואוועג טָאה רעכלעוו ,ּפַאש-ןישַאמ ַא ןיא רעטייב

 ַא -- .טנעטעּפ} א טרהעלקענסיוא טָאה ,(ןָאטסָאב ןעבעל)
 טגעלפ ןעמ ןַא ,ױזַא ןעניילנעמאזוצ ךיז טנעלפ סָאװ לעקנעב

 םהיא טנעלפ ןעמ ןעו .םערָא ן'רעטנוא ןענָארט ןענעק םהיא

 ףיוא טֶא ,?עמרָאפטַאלּפ, א ןעמוקסיורַא טגעלפ ,ןעלעטשפיוא
 -נָאטנוז עניימ ןעטלאה ךיא געלפ ?עמרָאפטַאלּפ , רעגיזָאד רעד

 : .סעדער עניד

 ןופ .טסילַאיצַאס רענעבענעגרעביא ןַא ןעוועג זיא םענטָאּפ

 טנעלפ רע .טנַאזטנע טינ ךיז רע טָאה עינילער רעכילטסירק ןייז

 לַאעדיא רעזנוא רַאפ גנורעטסיינַאב ןייז .שטריושט ןיא ןהעג

 ןיא .גנורעטסייגַאב עזעינילער ןייז יו ערעסערג א ןעוועג זיא

 רע טָאה טלעװ רענעי רַאפ ןוא טביולנעג רעבָא רע טָאה םָאנ

 .טַאהעג ארומ

 ךיז וצ ןעדַאלעגנייא נגָאטנוז ךימ רע טָאה לָאמ עכילטע
 ןוא "טנעטעּפ , ןייז ןעמהענ רע טגעלפ רעניד ךָאנ .רעניד ףיוא

 ,ןאממאק רעד ןיא ןערהָאפקעװַא ןענעלפ רימ

 ףימ טָאה רע זַא ,טנַאקַאב טנעהָאנ ױזַא ןערָאװעג ןענייז רימ

 .ןעבעל ןייז ןופ ןעכַאז עטסמיטניא יד טיורטראפ
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 טימ ,ןמלא ןַא ןעבילבענ זיא רע ,ןעברָאטשענ זיא יורפ ןייז

 רעטכָאט יד בוטש ןיא ןעמונעגניירַא רע טָאה ;רעדניק עניילק

 ענייז ןעגעוו טלהעצרעד רימ רע טָאה ,ָאזלַא .חלנ ןעמירָא ןַא ןופ

 טאהעג הנותח רהיא טימ רע טָאה רעטעּפש ,רהיא וצ ןעלהיפעג

 עיירט ַא ןוא םהיא וצ יורפ עטונ ַא ןעוועג עקַאט זיא יז ןוא

 .רעדניק ענייז וצ רעטומ

 טפורּפעג לָאמַא םהיא טָאה שטריושט ןייז ןופ חלנ רעד

 םהיא רע טָאה ,םזילַאיצַאס ן'טימ ּפִא ךיז טיג רע סָאװרַאפ ן'רסומ

 | ,טּפַאטסעג

 -ַאבעד וצ טינ ןעטעב ךייא ךיא ?עװ ןענַארפ עזיד ןעגעוו ---

 רימ טימ טדער -- טגָאזעג םהיא וצ רע טָאה --- רימ טימ ןעריט

 עלַאיצַאס ןוא עשיטילָאּפ ןענעו טינ רעבָא ,ןָאינילער ןעגעוו

 . .םינינע

 -ָאנ רַאפ טַאדידנַאק רעזנוא ןעוועג םענטָאֿפ זיא רעטעּפש -

 .סטעסושטאססאמ ןופ רָאנרעװ

 -ענ טָאה רע .טרעסעברַאפ ךיז ןעבָאה ןעטפעשעג ענייז

 גנוגעװַאב רעד ןיא טייקניטעט ןייז .ּפַאש םענעגנייא ןַא טנעפע

 -עג ןיא רע .ןערָאװעג טכַאװשעגּפָא טינ לָאמנייק רעבָא ןיא

 .טסילַאיצַאס רענעבעגעגרעביא ןַא ןעברָאטש

 ןיב ךיא עכלעו טימ ,ןעסָאנעג רענַאקירעמַא יד ןעשיווצ

 ןעמָאנ ן'טימ חלג רעגנוי א ןעוועג זיא ,ןערָאװעג טנַאקַאב ןַאד

 -טדעטש עכילטע ןיא טגידערּפעג טָאה רע .ןאססעק טרעברעה

 ; טַאהעג טינ רע טָאה עכריק ענידנעטש ןייק .ןָאטסָאב םורַא ךעל

 ךיז טגעלפ סע ואוו תושרד עזעינילער ענייז ןעטלאהעג רע טָאה

 ַא יװ טניואוועג טָאה רע ןוא םיִרָא רהעז ןעוועג זיא רע .,ןעכַאמ

 ַא סלַא ,ואוו-ץענרע דנעגעג ןעדליוו ַא ןיא ,לעדייב ַא ןיא ,שורּפ

 רע טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ,סע טסייה ,"רוטַאנ רעד ןופ דניק

 לָאמ ןייא .סרושטקעל עשיטסילַאיצַאס ןעטלַאה ןוא ןערהָאפמורַא

 .ןאממאק רעד ףיוא גניטימ-נָאטנוז רעזנוא ףיוא טדערעג רע טָאה

 טָאה םזילַאיצַאס ןייז רעבָא ,עדנעצנעלג ַא ןעוועג זיא עדער יד

 .םינימ יײלרעלַא ןופ שימענ א יװ ןעננולקעג רימ
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 ןעגיוא עיולב ענולק טימ ,ןַאמ רעגנוי רערַאד ַא ןעוועג זיא רע

 -ןייא םעד טכַאמעג טָאה רע  .םינּפ ןעסַאלב ןערַאד ַא םימ ןוא

 .(* ןַאמ ןענילייה ןעטרעגנוהעגסיוא ןַא ןופ קורד

 טימ רעמוז םענעי ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי |
 טמוק ,ןאממאק רעד ףיוא ןעטלַאה נעלפ ךיא סָאװ ,סעדער יד
 ןיב ךיא :עלעטכישעג עדנענלָאפ יד ףױרַא קנַאדעג ן'ףיוא רימ
 -יבּפֶא טפרַאדענ בָאה ךיא .טירטס ןָאטנישַאו רעביא ןעגנַאנעג
 ןיא ןיירא ךיא ןיב קעווצ ןעזיד וצ ןוא ,?ליב ראלאד-ףניפ ַא ןעט

 .סרָאטס עניטרָאד יד ןופ םענייא

 -ענרַאפ ןעלעיצעּפס טימ ךייא רַאפ ןָאט סָאד לעװ ךיא ---
 -עמַא ןא ,רעּפיק-רָאטס רעד טגָאז -- ,ןַאהַאק רעטסימ ,ןענינ
 .רענַאקיר

 וצ םהיא ערהע יד בָאה ךיא ןענַאװ ןופ םהיא גערפ ךיא

 :טרעפטנע רע ןוא ,טנַאקַאב ןייז
 רערעהוצ ענידנָאטנוז ערעיײַא ןופ רענייא ןיב ךיא ,ַא --

 .ןאממאק רעד ףיוא

 ַא ןיא רע זא ,ןעװעג טינ קפס ןייק רימ ייב ןיא סע
 ןענעק טעװ רע סָאװ טנערפעג םהיא ךיא בָאח ָאזלַא .טסילַאיצָאס
 .ןייּפמעק רעזנוא רַאפ ןָאט

 -ךָאטס רעד טגערפ -- ? טסנרע ןעד סָאד טמהענ רהיא ---

 ,לעכיימש ןעכילהערפ ַא טימ רעּפיק
 ,ךיא גערפ --- ? היא טניימ סָאװ ---
 רע טָאה -- ? טסנרע עקַאט סָאד רהיא טמהעג ןעד יצ --

 | .טכַאלוצ ךיז
 טינ ןעועג םהיא ייב זיא םזילַאיצַאס רעצנַאנ רעד ,ץרוק

 רע .טסילַאנרושז סלַא ןערעה ןעמונעג ךיז רע טָאה רעטעּפש (*
 ןָאשידע גָאטנוז רעד ןופ רעטיײברַאטימ רעגידנעטש ַא ןערָאװעג זוא
 ,עלענָאוצַאסנעס ןעבירשעג טָאה רע ואוו ,"דלריָאוװ קרָאי-וינ, רעד ןופ
 קעװַא זיא םזילַאיצָאס ןיוז .תושעמ ענעגוולפעג טונ ,ענעגוומשעג טונ
 טימ ןעטעדיולקעג טוג ַא טנעגעגַאב לָאמַא םהוא בָאה ךיא .ךיור ן'מימ
 ,גנוגעװַאב רעזנוא ןעגעוו טדערעג ןעבָאה רימ ןעוו .םינּפ םענעדירפוצ ַא
 .קילב רעשינוצ א טעשטשילבעג ןעגווא עוולב עניוז ןוא טָאה
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 ןעועג טנאסערעטניא םתס םהיא זיא סע  סאּפש ַא יװ רהעמ
 ךָאנ ןוא ךאז אזַא רַאפ ןעטוָאװו .סעדער ערעזנוא ןערעה וצ
 וצ ןױוש ןעמוקעגסיוא םהיא זיא סָאד -- ראפרעד ןעטייברא

 .שימָאס
 טייוו יו ןעזייווַאב ערעדנַא גונעג טָאהעג ךיוא בָאה ךיא

 ןוא ןעקנאדעג ערעזנוא ןופ זיא רענאקירעמא רעכילנהעזועג רעד

 עכלעזא ןעגעלפ ןעטייצ ענעי ןיא רעבָא .ןעסערעטניא עשיטילָאּפ
 ייז בָאה ךיא .קורדנייא ןעּפַאנק ַא ןעכַאמ רימ ףיוא ןעזייװַאב

 ,טקרעמַאב טינ יא ,טקרעמאב ָאי יא
 רעּפיק-רָאטס רעטירטס-ןָאטננישַאװ םעד ןופ דייר יד

 גנַאל רעבָא .ןעסָאנעגּפָא רעסַאװו עטלַאק טימ יו יוזא ךימ טָאה

 ןעמונעג ךיז טימ בָאה ךיא .ןעבילבענ םינ ?היפענ רעד זיא
 ףייווקס ןוא ,גניוו ןָאמייס ןוא רלעיפיררעמ סעסימ זַא ,ןע'הנעט

 ןיא יורפ סנעמעוו ,ןַאמ רעד ןוא ,ירעווייא סעסימ ןוא ,םענטָאּפ
 -טימ ערעדנַא גיצרעפיניסיירד ייב ןוא ,רָאטַאטינַא ן'טימ קעוַא

 ןענייז יײטראּפ רעזנוא ןופ ןָאשקעס רענָאטסָאב רעד ןופ רעדילנ
 טכַאמענ ןיוש ביֹוהְנֶא ןַא זיא אזלא ,רענאקירעמַא עטכע ךיוא

 -ַאיצַאס רענאקירעמא להָאצ יד טעוו רעטייוו סָאװ ןוא ןערָאװעג
 .ןערעוו רעסערנ ץְלַא ןעטסיל

 ףָאנ טָאה רע .ןע'ניפ ,י טימ ןהעז טּפָא ךיז נעלפ ךיא

 ייב .רָאטיײרעּפא-קָאר סלַא ןישַאמ-הענ ןייַז ייב טייבראעג ץלַא
 עטנאסערעטניא ןעבעוסױא טפָא חומ ןייז טנעלפ טיײברַא רעד
 -טאלּפ רעד ןופ ןעקירדסיוא ךָאנרעד טנעלפ רע עכלעוו ,ןעקנאדעג
 ."ננוטייצ רעטייברא , רעד ראפ לעקיטרַא ןַא ןיא רעדָא םרָאּפ

 ןַאד טָאה ןָאטסָאב ןופ ןעטסילַאיצַאס עשידיא יד ןעשיווצ
 ןַאמ רעננוי ַא ןעמונראפ ץַאלּפ ןעטנענימָארּפ ַא ןע'ןניפ ץוח ַא
 םנה ,שנעמ רעטנאסערעטניא ַא ךיוא ,דוַאר סירָאמ ןעמָאנ ן'טימ
 ,ּפיט רעדנַא ץנַאנ ַא ןופ

 -עמַא ןיא טנערעלעגסיוא ךיז ײרָאטײרעּפא ןייז טָאה ןניפ
 יד ןוא ,ארמנ רעד ייב ןעסעזעג רע זיא םייה רעד ןיא ..אקיר
 "יו ,דוַאר .םינּפ ן'פיוא טלעגיזעגּפָא ןעוועג םהיא ייב זיא ארמנ
 .רעדיינש-ףרָאד א --- םייח רעד ןופ רעדיינש ַא ןעוועג זיא ,רעד
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 רע טָאה ןעביירש .ץרָאה-םע ןַא אקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע

 רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא .שידיא ןייק וליפא טנעקעג טינ

 -עגסיוא ךיז ,טלעקיװטנַא לענש רעבָא ךיז רע טָאה גנוגעװַאב

 .שנעמ רענעזעלַאב ַא ןערָאװעג זיא ןוא שילגנע ןעזעל טנערעל

 טַאנָאמ עבילטע יד טכַארברַאפ בָאה ךיא ןעוו ,1802 ןיא

 ַא ןהעטשרַאפ ֹוצ ןעוועג דנַאטש ןיא ןיוש רע זיא ,ןָאטסָאב ןיא
 -עג ךָאנ רעבָא רע טָאה קיטַאמַארנ ןופ ..ךוב ןעכילטפַאשנעסיוװ

 ןייק ןעוועג טינ ךיוא רע זיא ןעביירש ףיוא ןוא ,גינעוו טסואוו

 .הירב רעסיורג

 ןיימ ןעוועג ןיא ןוא ,סנָאססעל ןעמונעג רימ ייב טָאה רע

 -רַאפ ַא ןעוװעג זיא ןענרעל וצ םהיא טיס .,רעליש רעטסניטכיוװ

 רע טגעלפ דנַאטשרַאפ טרעדָאפעג טָאה סָאװ ץֹלַא ןעגינעג

 ןעועג ץלַא ןיא ןעביירש ן'טימ רָאנ .טכייל רהעז ןעמהענַאב
 ,"טינ רעגניפ עניימ ןעניוט יירעדיינש וצ יו רהעמ , .תורצ
 -עלעגסיוא םיוק ךיז טָאה רע ,לעכיימש ַא טימ ןעגָאז רע טנעלפ

 .ןעמָאנ ןייז ןעביירשפיוא טנער
 ,רוטַאנ רעד ןופ שנעמ רעלעדייא ,רעטונ ַא ןעוועג ןיא רע

 בייל טימ ןעבענעגרעביא ןעװעג רע זיא גנונעװַאב רעד ןוא

 .ןעבעל ןוא

.3 

 ,םָאש ס'נאמקרעב רעדנאפקעלא -- .קירפ --- .דעטסמוָאה

 עסיורג ןעמוקענרָאפ אקירעמא ןיא ןענייז רהָאֹי םענעי ןיא

 רעמוז םעד ןיא .ןעטסילַאטיּפַאק ןוא רעטייברא ןעשיווצ ןעפמאק

 ךיז טָאה ,ןָאטסָאב ןיא טכארברַאפ בָאה ךיא ןעוו ,1892 ןופ

 .קיירטס דעטסמואה םעד טימ טכָאקענ דנאל ןעצנאג ן'רעביא

 -ענפיוא זיא יז .גרובסטיּפ ןעבעל ?עטדעטש א זיא דעטסמוָאה

 ןעצנאג ןיא זיא ןוא ינענראק גינעק לָאטש םעד ןופ ןעראוועג טיוב

 עכלעוו ,ןעכעשט ןוא ןראננוא ,ןעקַאילַאּפ טימ טצעזַאב ןעוועג

 -ַמָאק יד ."?לימ , לָאטש ןעניטרָאד סעד ףיוא טייבראעג ןעבָאה

 ןעוועג ןענייז רעטייברַא יד ןוא טוָאקַאל ַא טכַאמענ טָאה עינַאּפ
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 ירָאטקעפ יד ןעבָאה ןעטסילַאטיּפַאק יד ,ףמַאק םוצ טריזינַאגרָא

 ןופ טכארבענרעבירא ןוא ןַאקראּפ ןעכיוה א טימ טמַאצענמורַא

 רעד ןופ סוויטקעטעד טרעדנוה עכילטע קרָאי וינ ןופ ןוא אנאקיש

 טנעגעגאב ייז ןעבָאה רעטייברא יד ,ָארויב וויטקעטעד ןָאטרעקניּפ

 ע'תמא ןא ןעמוקעגרָאפ זיא סע ,ןעטעלָאטסיּפ טימ ןוא רענייטש טיט

 זיא ןאד .,ןָאזרעּפ ףלעווצ ןעלַאפעג ןענייז סע רעכלעוו ןיא ,טכַאלש

 רעד .דנַאטשוצ ןעשירעטילימ א ןיא ןעראווענ טרעלקרע דעטסמוָאה

 יד ןוא ץילימ ןעפורעגסיורא טָאה אינייווליסנעּפ ןֹופ רָאנרעװַאנ
 יד .ךַאו רעסיורג א רעטנוא ןעראוועג טלעטשענ זיא לעטדעטש

 .עטכישעג רעד טימ לופ ןעוועג ןענייז דנַאל ןעצנַאנ ןופ ןעגנוטייצ

 רערעטיב רעסיורג א ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד וצ

 -ַאטיּפַאק יד ןופ רעהעטשרָאפ יד ןוא סרעקיירטס ןעשיווצ ףמַאק

 ןענימ-רעבליז ןופ טייטס רעד ,ָאהַאדייַא ,ןעלאד-רעק ןיא ןעטסיל

 .ןענימ-יילב ןוא

 ןעועג זיא ןעלימ לָאטש ס'ינענראק ןופ רעטלַאװרַאפ רעד

 ףמאק םעד טרהיפעגנָא סָאד טָאה רע .קירפ ןעמָאנ ן'טימ רענייא
 א סלא טכאמעג טמהיראב ךיז טָאה רע .רעקיירטס יד ןענעג

 יד ייב זיא ןעמָאנ ןייז ןוא רעביירט-ןעפַאלקש רעזָאלמרַאב
 סיוטשנעמאזוצ ןעניטולב םעד ךרוד ,טסאהראפ ןעוועג רעטייברא
 סרעקיירטס רע'דעטסמוָאה יד ןוא ?סנָאטרעקניּפ , ענייז ןעשיווצ
 רעמראש ךָאנ םהיא ןענעג רעטייברא יד ןופ ןרָאצ רעד זיא
 .ןעראוועג

 רימ ייב ןָא גיטסַאה ןעמ טּפַאלק גָאטימכָאנ ןעסיוועג א ןיא =
 ,דלעיפיררעמ .סרמ ןיירא טהילפ "ןיא םאק , ןיימ ףיוא ,ריט ןיא

 !טַאש זיא קירפ, : סיוא טיירש ןוא ,עטמאלפוצ א ,עגידנענייש א
 -רעד טָאה ןעמ ,ןע'קירפ ןעסָאשרעד טָאה ןעמ) "! טאש זיא קירפ
 .(! ןע'קירפ ןעסָאש

 טָאה םהיא ףיוא עקַאטַא יד זא טנייצעגסיױרא ךיז טָאה סע

 ,טסיכראנא רעשידיא רעננוי א ,ןאמקרעב רעדנאסקעלא טכאמעג

 ןעגניטימ עשידיא ףיוא ןהעזענ לָאמ רָאּפ א בָאה ךיא ןעכלעוו

 "מאק רעד ןיא ןהעזענ םהיא ךיא בָאה לָאמ עדייב) קרָאי וינ ןיא

 .טעדנואווראפ רָאנ ן'קירפ טָאה רע .(ןאמדלָאנ אמע ןופ עינאּפ
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 ןעוועג ןענייז םהיא רעביא ?לעיירט רעד ךָאנרעד ןוא סָאש ןייז

 ,רהָאי רֶאּפ ענעי ןופ סעיצאסנעס עטסערג יד ןעשיווצ

4 

 -- ,"סבָאלק עשיטסילַאנָאיצַאנ, ענייז --- .ימאלעב דרַאודע
 .ימרַאּפ סלעּפיּפ -- .עגארפ רעבליז יד

 ,ימַאלעב דרַאודע טניואוועג ןַאד טָאה ןָאטסָאב ןופ טייוו טינ

 גניקול , ןַאמָאר ןעטמהירַאבטלעװו םעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד

 ןעבעל סָאד טרעדלישעג טרעוו סע ואוו ,(קירוצ יקילב א) "דראווקעב
 -רעבירא ךיז רע טנעלפ טפָא .טפאשלעזעג רעשיטסילאיצָאס א ןיא

 טנאקעב םהיא טימ ךיא ןיב ןעטרָאד ןוא ןָאטסָאב ןיא ןעּפַאכ

 -לָאפ יד רעטנוא ןעמוקעגראפ זיא שינעגענאב רעזנוא .ןעראוועג

 : ןעדנעטשמוא עדנעג

 טעדנירנעג זיא ןאמָאר ןייז ןופ סולפנייא םעד רעטנוא

 ןעמָאנ א טָאה ,ימַאלעב ,רע עכלעוו ,גנונעװַאב עצנאנ א ןעראוועג

 ןייז טינ ָאד טָאה טרָאװ רעד .,?עשיטסילַאנָאיצַאנ ,, ןעבענעג

 -יירט ס'נעשנעמ א ןעגעוו עגארפ רעד וצ .ננוטיידַאב עכילנהעוועג

 "םזילאנָאיצאנ, טימ .טינ תוכייש ןייק רע טָאה עיצַאנ ןייז וצ טייה

 עֶלַא ואו ,םעטסיס עכילטפאשלעזענ אזא טניימעג ימַאלעב טָאה

 ןערעהעגנ ,ןעמָארק ,ןעפיש ,ןעפַארנעלעט ,ןענהַאב ,ןענימ ,ןעקירבַאפ

 סָאד ,עיצ א נ רעצנאנ רעד וצ רָאנ ,ןעשנעמ טאווירּפ וצ טינ

 רע טָאה םזילאנָאיצַאנ טימ ,טדערעג רעכאפנייא .,לחק וצ ,טסייה

 ןעמונעג טרעוו "?םזילַאיצַאס , טרָאװ רעד .םזילַאיצַאס טניימעג
 ןעבלעז םעד ראפ טָאה רע ןוא ,"טפַאשלעזענ , טרָאװ םעד ןופ

 יד טימ רָאנ טינ רעבָא .*ןָאיצַאנ , טרָאװ םעד ןעמונעג קנַאדעג

 ימַאלעב .טעדיישרעטנוא ןעננונעוואב ייווצ יד ךיז ןעבָאה ןעמענ

 םארנָארּפ ןייז ןוא ףמַאקךעסַאלק ןייק ןיא טביולנעגנ טינ טָאה

 ,ננונעװַאב רעטייברא רעד וצ תוכייש ןייק טאהענ טינ טָאה

 יד ,ףמאק"ךעסַאלק רעד ןיא ןעטסילַאיצַאס זנוא ייב דנערהעוו

 .רקיע רעד ,סנָאינוי-דיירט

 ןיא ,עיצַאטינַא עכילדירפ א ןעווענ זיא םזילַאנָאיצַאנ ןייז

 -יּפַאק ,ןעסאלק עלא ןעמענ ?יײטנַא טלָאזעג ןעבָאה סע רעכלעוו
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 ,רהעמ ךָאנ ןעטסילַאטיּפַאק ;רעטייברא יו םוג ױזַא ןעטסילַאט

 ,ָאלַא ;ןעלטימ רהעמ ןוא טכַאמ רהעמ ךָאד ןעבָאה ייז םירָאװ
 .םזיִלַאנָאיצַאנ ן'ראפ ןָאטּפױא רהעמ ייז ןענָאק

 ןוא גנוגעװַאב ןייז ןעשיווצ דישרעטנוא םעד טכַאמ סָאד

 רעד זיא רעבָא ?עיצ רעכילדנע רעד  סיורג ץנַאג ערעזנוא

 טייקכילנעמ ןייק ָאטינ זיא סע ואו טפאשלעזעג ַא :רעבלעז

 ןוא טרָאּפסנַארט ,עיצאקירבַאפ ןיא םוטנענייא טָאװירּפ רַאפ

 .רעטייוו ױזַא

 ענהעש יד ןופ סייוו ךוב ס'ימַאלעב ןעזעלענ טָאה סָאװ רעד

 א ןיא ןעבעל םעֶד ןופ ?ייט ַא סלַא טלהָאמ רע סָאװ ,ןעכַאז

 -ַאב ךיא ?יו נידנעהענייבראפ .טפאשלעזענ רעשיטסילַאיצַאפ

 ןיוש ןענייז עיזאטנאפ ןייז ןופ ןעלייט עסיווענ זַא ,ןעקרעמ

 / רענריב ַא יו טרעדליש רע :ליּפשייב םוצ  .,ןערָאװעג םיוקמ

 טליּפש ןעמ ַארעּפָא א רַאפ סָאװ גנוטייצ ןייז ןיא קוק ַא םינ

 ףױא טנעפע ןוא סנַאװ םוצ וצ טהענ רע יװ ,דנעווַא םענעי

 רע טרעה ,בוטש ןופ נידנעהענסױרַא טינ ןוא ,לעריט ַא סעּפע

 ןעו ,1888 ןיא ןערָאװענ ןעבירשענ זיא ךוב רעד .ארעּפָא יד

 ןעועגנ ןענייז ?ָאידאר, רעניטנייה רעזנוא ןופ ןערעדנואוו יד

 .טלעטשעגרָאפ םתס סָאד ךיז טָאה ימאלעב .טנַאקַאבנוא

 ןיא ,ןַאמָאר ןייז ןעביירש וצ ןעביוהעגנָא טָאה ימאלעב ןעוו

 .ןעגעלעג טינ ןעניז ןיא וליפַא םהיא גנונדרָא עשיטסילַאיצַאס יד

 טָאה רע .טסואוװעג גינעוו ץנַאנ םזילַאיצַאס ןופ טָאה רע

 ַא ןיא ןעבעל ןעשנעמ יו ,עיזַאטנַאֿפ ַא ןעבירשעג ךיז ױזַא

 -ניארַאפ םהיא טָאה אפונ ןעביירש סָאד רעבָא .טלעוו רעכילקילג

 -נײרַא טָאה רע רערהעמ סָאװ ןוא .עעדיא רעד ןיא טריסערעט

 ןעמוקענוצ רע זיא רעטנהענ ץלַא ,ןַאמָאר םעד ןיא ןעננורדעג
 ,ךוב ןייז טגידנעעג טָאה רע ןעוו .דליב ןעשיטסילַאיצַאס ַא וצ

 רעד ןעו ןוא ננוטיידַאב ןייז טלהיפעג טינ ןיילַא רע טָאה

 טשַאררעביא רע זיא ,גלָאפרע ןערעייהעגנוא ןַא טַאהעג טָאה ךוב

 וליפא רע טָאה עירָאעט רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ .,ןערָאװעג

 .טסואוועג טינ טעמכ ךיוא ןַאד

 עלַא ףיוא טצעזרעביא ךיילנ ןעמ טָאה "דראווקעב גניקול ,

 ןיא ןעגנַאצ ךיז רע זיא רעדנעל עלא ןיא ןוא ,ןעכארּפש
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 טָאה אפונ גלָאפרע רעזיד .ןערַאלּפמעזקע רעדנעזיוט עטרעדנוה

 ןעמָאנ רעד יװ יוזא ןוא .טסילאיצַאס ַא רַאפ טכאמענ םהיא
 ַא טרעלקענסיוא רע טָאה ,רעלוּפָאּפנוא ןעוועגנ זיא טסילַאיצַאס

 .ןעמָאנ "ןערע'רובכב,

 -ַאיצָאס םעד רע טָאה רענַאקירעמַא סלַא :םעד ץוח ַא

 ,רעגייטש ןעשיטקַארּפ ַא ףיוא ןעמונעג ךיילנ קנַאדעג ןעשיטסיל

 קנַאדעג ןייז .עירָאעט עשיטסילַאיצַאס עצנַאנ יד נידנעגניטייזאב

 -ניא ףרַאד ןעס :רענייטש ןעדנענלַאפ ן'םיוא ןעננאנעג זיא

 ,ןעשנעמ עטַאװירּפ ןופ טינ ןערעו ןָאטענ לָאז ץלַא זַא ,ןערהיפ
 טנייה טרעװ סָאװ ,טירש רעדעי טָאה ,ָאלַא ;?הק ןופ רָאנ

 :ליּפשייב םוצ .קנַאדעג ןעזיד טיס תוכייש ַא ,לחק ןופ טכַאמעג

 יז ןינַאּפמָאק רעטאווירּפ ַא ןופ רעסַאװ טמוקַאב לעטדעטש א

 ,ָאְלִא .ןערהערדרעסאו ענענייא ןערהיפוצנייא רעבָא טסילשאב

 .ןימַאלעב ייב טקַאפ רעשיטסילַאיצַאס רעניטכיוו ַא סָאד זיא

 סעיינ לעקיטש עדעי רעטנוא ןעכיירטש ןעטסילַאיצַאס יד

 זַא ןעבױלג ייז ?ייו ,ףמַאקךעסַאלק םעד וצ ךייש ןזיא סָאװ

 גנואיירפַאב ס'רעטייברא םעד ןעמוק טעװ ףמַאק ןעזיד ךרוד
 ןעגנוריסַאּפ עכלעזַא ןעריסערעטניא ןימאלעב  ;לאטיּפַאק ןופ
 ַאזַא טימ ךיז רע טריסערעטניא רעבָא ראפרעד .טינ טולָאסבַא

 -נייא טָאה לעטדעטש יד ןוא יד ןזַא ,ליּפשייב םוצ ,יווװ סעיינ
 ןעטרָאד ןוא ןעטרָאד זַא רעדָא ;גנוטכיײלַאב עש'להק טרהיפעג
 ,סרַאק-טירטס עש'להק ןעבָאה וצ גנונעװַאב ַא ןָא טהענ

 יד ןעוװעג ןימַאלעב ייב זיא ןינע רעניטכיו טסכעה ַא

 ױזַא ,םזילַאנָאיצַאנ ןייז וצ םירָאװ ,"סטסָארט , ןענעוו ענַארפ
 לָאז סע זַא ןעוװעג גיטכיוו זיא ,םזילַאיצַאס רעזנוא וצ יװ טונ
 ךָאד ןעפאש סטסָארט יד ןוא ,ץנערוקנָאק יד ןערעוו טפַאשענּפָא

 .ץנערוקנָאק יד ּפִא

 ןערירוקנָאק סָאװ סעינאּפמָאק -- 3 טסָארט א טסייה סָאװ = |
 ייז ךיז טנױל ףמַאק רעד זַא ,סולש םוצ ןעמוק ,ךיז ןעשיווצ

 ,ָאזלַא .ןעסקַאװ סטסָארט יד .רעסעב זיא טייקנינייא זַא ;טינ
 "םזילַאנָאיצַאנ, םוצ רעטנהענ ץֵלַא וצ טמוק ןעמ זַא ,סע טסייה

 .טריטנעמונרַא רע טָאה ױזַא --
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 ןעמָאנ ן'טימ טאלב-ןעכָאו א ןעבענסױרַא ןעמונעג טָאה רע
 ןענופעג ןעמ טָאה ןעטרָאד ןוא ,"טסילַאנָאיצַאנ רעיינ רעד ,

 ןוא סטסָארט יד ןופ סקואוו םעד ןענעוו ןעננורלעמ יײלרעלַא

 .ןעגנומענרעטנוא עש'להק עיינ ןענעוו

 זיא יז .טריטקאדער לופטנַאלַאט ןעװעג זיא גנוטייצ יד

 .ךיירסטלַאהניא ןוא טנאסערעטניא ןעווטנ

 ;רַאברעדנָאז ןעמוקסיוא יז טנעלפ ,ןעטסילַאיצַאס ,זנוא
 ןוא רעטייברא ןענעו .ןעוועג רעבָא זנוא יז זיא טנַאסערעטניא
 טָאה גנוטייצ יד גינייוו רהעז ןעוועגנ ןעטרָאד זיא ףמַאק רעייז
 יו ,הרוחס יד טפיוק סָאװ םעד טימ טריסערעטניא רהעמ ךיז
 -כעזטּפיוה םהיא ייב זיא םלוע רעד .רהיא טכַאמ סָאװ םעד טימ
 טלהָאצ רעמַאטסָאק סלַא .סרעמָאטסָאק ןופ םלוע ןַא ןעווענ ךיל

 ןעכַאמ סינאּפמָאק עטַאװירּפ יד לייוו ,ןעזירּפ עסיורג וצ רע

 יד ןעו -- .ט'הנעט'ענ ימַאלעב טָאה --- ןעטיפָארּפ עסיורג

 -ניא יד ןערהיפ ןייֵלַא לָאז דנַאל עצנַאג יד רעדָא טדָאטש
 ףרַאד ,ָאזלַא .רעסעכ ןוא רעניליב ןייז ץלַא טעװ ,עירטסוד

 ,םזילַאנָאיצַאנ ןערהיפנייא ןוא ןעפַאשּפָא םעטסיס עניטציא יד ןעמ
 ןעכלעוו וצ ,קנַאדעג םעד ןופ רקיע רעד ןענַאטשַאב זיא םעד ןיא

 .ןַאמָאר ןייז גידנעביירש ןעמוקעגוצ זיא רע

 ןעמונעג ךיז ןעבָאה סולפנייא ןוא גנוטייצ ,ךוב ןייז ךרוד

 בולק רעטשרע רעד  .ןעבולק ?עשיטסילַאנָאיצַאנ, ןעריזינַאנרַא

 ענייז ןוא ,ןָאטסָאב ןיא ןערָאװעגנ טעדנירגענ ןיא רעכלעזַא

 םהיא וצ ."רעטסנעפ עכיוה, יד ןופ ןעוועג ןענייז רעדילנטימ

 -רעּפ עטסכייר ןוא עטסטנַאקַאב יד ןופ ענינייא טרעהענ ןעבָאה

 .ןעילימַאפ עטסטלע יד ןופ רעהעטשרָאפ ,ןָאטסָאב ןיא ןענָאז

 טערעװע דרַאודע ןעװעגנ זיא בולק םעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 טמהירַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,חלנ רעשיטארקָאטסירַא ןַא ,?ייה

 .רעלעטשטפירש ןוא רענדער סלא דנַאל ן'רעביא

 וצ יו טצוּפעגסיױא ןעמוק ןעמ טנעלפ ןענניטימ יד וצ

 יד ןוא טריטלָאקעד ןעמַאד יד -- לָאב ַא רעדָא ,טעקנאב ַא

 ."סערד גנינוויא ?ופ , ןיא רענעמ
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 -עװַאב עשיטסילַאיצַאס טרָאס ַאזַא ךייא טלעפעג יו ---
 ןעצרַאה ןיא .סַאּפש ןיא ןעגערפ ךיז רימ ןענעלפ -- ?גנוג
 םזילַאיצָאס "נניקַאטס קליס, ןעזיד טימ ךיז רימ ןעבָאה רעבָא

 ןעכייצ ןעטוג ַא ןעהעזעג םהיא ןיא ןעבָאה ריס .טהערפעג

 -ַאנ יד זַא ,טפָאהעג רימ ןעבָאה סלאפנעדעי .טייצ רעד ןופ

 זיא סָאװ םרח םעד ןעמענּפָארַא ןעלעוו ןעבולק עשיטסילַאנָאיצ
 ןעלעוו ייז זַא ;גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ףיוא ןענעלעג
 .ײטראּפ רעזנוא ראפ טנעמזייטרעוודא ןַא סלַא ןעניד

 -ענ טעדנירגעג ןָאטסָאב ןיא ןיא בולק ןעטשרע םעד ךָאנ

 -ענסיוא ךיוא ןענייז סע .רעטירד ַא ןוא רעטייווצ ַא ןערָאװ

 קרָאי וינ ןיא ,ןָאטננישאװ ןיא ןעבולק עשיטסילַאנָאיצַאנ ןעסקַאװ

 .טדעטש רענַאקירעמַא ערעדנַא ענינייא ןיא ןוא

 -- ןעטלַאהעגנָא טינ גנַאל רעבָא טָאה גנונעוַאב עצנַאנ יד

 .ךאז עדָאמ ַא זױלב ןעוועג זיא סע  ,רהָאי ייווצ ייב רחעפעגנוא

 זיא קרָאי ֹוינ ןיא ןעבולק עשיטסילַאנַאיצַאנ יד ןופ רענייא

 ןוא אפונ ןעטסילַאיצַאס ערעזנוא ןופ ןענַאטשַאב ךילטנעגייא

 -קעל ערעזנוא וצ ןעמוק ןענעלפ סָאװ ,ןעלארעביל עכילטע ןופ
 טינ ייז ןעבָאה ײטרַאּפ רעזנוא ןיא ןעטערטניירא ,סרושט

 ןעוועג ןענייז רעבָא ןעבולק עשיטסילַאנָאיצַאנ יד  .טלָאװעג

 עטשרעבױא יד, טימ טקעמשענ רַאנָאז ןעבָאה ייז ."דובכב

 ,רעדיוו ,רימ ןוא .ןעבירשרַאפ ךיז ייז ןעבָאה -- ??עסיוטש ןופ

 .ײטרַאּפ רעזנוא ןופ ןעפערעטניא יד ןיא ןעבירשראפ ךיז ןעבָאה
 -ַאנ ערעדנַא יד ןופ ןעגניטיס יד ןעכוזאב ךיוא ןענעלפ רימ

 ןעטאבעד יד ןיא ןעמענ ?ייטנַא ןוא ןעבולק עשיטסילַאנָאיצ

 .סרושטקעל ןעטלַאה רַאנָאז רעדָא

 ןיא טניואוענ בָאה ךיא ןעוו ,1892 ןופ רעמוז םעד ןיא

 רהיא ןיא ןעוועג גנונעווַאב עשיטסילַאנָאיצַאנ עזיד זיא ,ןָאטסָאב

 גנודַאלנייא ןא ןעמוקַאב ךיא בָאה לָאמנייא .ןעהילב ןעטכער

 רעמונ בולק ןעשיטסילאנַאיצאנ םעד ןיא רושטקעל א ןעטלַאה וצ

 םעד ןופ רעטערקעס רעד .ייווצ רעמונ ןיא ךָאנרעד ןוא ,יירד

 ַא ףױא רושטקעל ַא עניימ טרעהעג טָאה יירד רעמונ בולק

 .טריסערעטניאראפ םהיא טָאה יז ןוא נניטימ ןעשיטסילַאיצַאס
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 טָאה ןעמ סָאװ ןעגנודאלנייא יד טמַאטשענ סָאד ןעבָאה םעד ןופ

 ,טקישעג רימ
 .גנונדרָא-סעגַאט רעד ףיוא ןעוועג ןַאד ןיא ענַארפ טלענ יד

 ןוא דלעגידלָאג ןעגעװ ןינע םעד טימ טרעדורעג ךיז טָאה סע

 ןעטסעמ הרוחס א ןופ הטרעוו יד לָאז ןעמ יִצ) דלעג-רעבליז

 :רעטרעװ ערעדנַא טימס ךיוא רעבליז ףיוא יצ דלָאנ ףיוא רָאנ
 יד סלַא ןערעװ טנעקרענַא ןעלָאז תועבטמ ענעדלָאג רָאנ יצ

 עשיטילַאּפ ,ןעטסימָאנָאקע עסיוועג ,(ךיוא ענרעבליז יִצ ,ע'תמא

 ןעבָאה לָאז דלענירעבליז זַא טנידערּפענ ןעבָאה ,סרעמרָאפער

 ַא טַאהעג ןעבָאה ייז ןוא .דלענדדלָאנ יו גנוטיידַאב ַאזַא טקנוּפ
 ןערעלקרע וצ יונענ ץַאלּפ רעד טינ זיא ָאד .רעגנעהנא עסַאמ

 ןענעגונַאב ךיז לעװ ךיא .,ןענַאטשַאב זיא קנַאדעג רעזיד סָאװ ןיא

 : עדנענלָאפ סָאד טימ

 -ךלָאנ, יד ןזַא ,ט'הנעט'עג ןעבָאה "ןעשנעמ רעבליז , יד

 ךלָאג .תורצ עשימָאנָאקע עסיורג ןופ לַאװק ַא ןיא "םעטסיס

 ןיא דלָאג רָאנ יו ױזַא ןוא ,גינייוו ןַארַאפ טלעוו רעד ףיוא זיא

 ףיא סקעשט יװ רהעמ טינ ןענייז תועבטמ ענרעבליז) דלעג

 .דלעג גינייוו וצ ןַארַאפ זיא סע זַא ,סע טסייה ,(ענרעדליג

 רעסיוועג א ןופ נינייו וצ ןאראפ זיא סע ןעוו :רעטייוו

 ,סע טסייה .תורקי א הרוחס רעגיזָאד רעד ףיוא זיִא ,הרוחס

 ,רעייט וצ זיא דלָאנ זא ,ָאזלַא

 טרעקראפ ןוא ;רעי י ט וצ זיא דלעג זא ,טסייה ,רעדיוו ,סָאד

 רַאפ טינ ןעמ :גיל יב וצ זיא הרוחס ערעדנַא עדעי---גידנעדייר

 ןעטקודָארּפ ענייז ןומ רעמרַאפ רעד ,דלענ גינייוו וצ רהיא

 יד סָאד םיִג ,סנעטייוצ ,זיירּפ םעניילק ַא ראפ ןעפיוקרַאפ

 יד ןעדניש וצ םייקכילגעמ א (ןעריקנַאב יד) רעלדנעהי-דלענ

 .(רעמערק ,סרעמראפ) דלענ ןעגרָאב ןעוומ סָאװ יד ייב טיוה

 ןעבָאה ייז ."ןעשנעמ רעבליז , יד ט'הנעט'ענ ןעבָאה ױזַא

 רַאפ ןערעוו טנעקרענַא ךיוא לָאז רעבליז זַא ,טרעדָאפעגנ רעבירעד

 ,טרעדַָאפעג ןעבָאה ייז .סקעשט סלַא רָאנ טינ ןוא דלענ ע'תמא

 רעד טול ,ןענעק לָאז רעבליז לעקיטש ַא טָאה סָאװ רעדעי זַא

 גנוריגער יד ;עבטמ ענרעבליז ַא ןעמוקאב םעד רַאפ ,גָאװ

 רַאלָאד ןעבלַאה ַא רעדָא רַאלָאד ַא ןעדימשסיוא יירפ םהיא לָאז
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 דלענ טעװ ,דלעג נונעג ןייז ןיוש טעװ םעד ךרוד .ןופרעד

 רעד ,רערעייט ןערעו טעװ הרוחס עדעי ןוא רעניליב ןערעוו

 ,ןעסנירג ענייז ראפ ןיירּפ ןערעסעב א ןעמוקאב טעוװ רעמראמ

 רעמראפ רעד בא :ךַאז א ךָאנ ןוא .,ךלימ רעדָא רענהיה

 ןענעק סָאד רע טעװ ,שזדיינטרָאפ א ףיוא טלענ נידלוש זיא

 ןעבָאה טעוװ ראלָאד רענרעבליז רעד םירָאװ ,ןעלהָאצּפָא רעטכייל

 ,2שמל ,ראלָאד טנעזיוט נידלוש זיא רע ביוא .טרעוו רעגינייוו

 .100 רָאנ ןעסייה סָאד טעוו

 ןעסערעטניא יד ןעגעוו טלעדנַאהעג ךילכעזטּפיוה ךיז טָאה סע
 טַאהעג ייז ןופ עליפ ןעבָאה ,סנעטשרע םירָאװו ; סרעמרַאפ ןופ

 ,סנעטייוצ ,ןוא סמרַאפ ערעייז ףיוא סעשזדייגטרָאמ ערעווש

 ערעייז ףיוא זיירּפ טעקרַאמ רעד זַא ,טנַאלקַאב ךיז ייז ןעבָאה

 גנוגעװַאב רעבליז יד טָאה ,ָאזלַא .רעניילק וצ ַא ןיא ןעטקודָארּפ

 לעדימ רעד ןיא ןעדנעגעג םראפ עסיורג יד ןיא טיײרּפשראפ ךיז

 .טסעוו ןוא טסעוו

 -רַאפ יירפ לָאז רעבליז זַא ,טרעדָאפענ טָאה ןעמ יװ ױזַא

 עטרעדָאפענ יד ןעמ טָאה ,תועבטמ ענרעבליז ןיא ןערעוו טלעדנַאװ

 ןענימ רעבליז ןופ רעמיטנעגייא ."רעכבליז-יירפ , ןעפורעג םעטסיס

 .ןעדירפוצ ןעוועג ךילריטַאנ גנונעווַאב רעד טימ ןענייז

 ןערושַארב ןוא רעכיב ענעדישראפ ןעזיוװַאב ךיז ןעבָאה סע

 עטַאלג טימ םיצראה םע עטרעדנוה ןוא .ןינע םעד רעביא

 ."רעבליז-יירפ , ןעגעוו סעדער ןעטלאהעג ןעבָאה ךעלגניצ

 -ולֲאֹּפ א ןעסקאווענסיױורַא זיא גנונעווַאב רעבליז רעזיד ןופ
 -ידאר זיא יז זא ,קורדנייַא םעד טכאמענ טָאה סָאװ ייטראּפ עשיט

 "עשיטסילוּפָאּפ , רעדָא ,"יטרַאּפ סלעּפיּפ , ןעסייהעג טָאה יז .לַאק

 רעד זא ,טקאפ רעד ןעװעג זןיא טנעמאדנופ רהיא .ײטרַאּפ

 א טנעס ניצרעפ רָאנ ןעמוקַאב ץייוו ןייז רַאפ טָאה רעמראפ

 ןעמוקַאב רע טלָאװ ,ןערעוו רעניליב לָאז ךלעג ןעו .,לעשוב

 ַא טאהעג טלָאװ זיײרּפ רערעכעה רעד יא ,זיירּפ ןערעכעה א

 ךאז ןייא .ןהעטשראפ טלאוועג טינ סָאד ןעמ טָאה ,טרעוו ןערענעלק

 ראלָאד 700 ןופ הטרעוו םעד טימ ; תושממ ַא טאהעג ַאי רעבָא טָאה

 ,טנעזיוט ןופ שזדיינטראמ א ןעלהָאצּפָא טנעקעג רעמראפ א טלָאװ
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 ןעריקנַאב יד טריקַאטַא טָאה "יטרַאּפ סלעּפיּפ , יד יװ ױזַא

 ףיוא יז טָאה ,סינַאּפמָאק ןהַאבנעזיא יד טימ טירטס לָאװ ןופ

 זַא ,קורדנייא םעד טכַאמענ ןעשנעמ עטמיטשעגילַאקידאר עליפ
 םעד ןופ יו יוזא ןוא ,ייטראּפ עשיטסילַאיצַָאס א טעמכ זיא יז
 עשיטסילוּפָאּפ יד ןיא ?עשיטסילַאיצָאס , ןעמָאנ ןערעלוּפָאּפנוא

 .רעלוּפָאּפ רהעז ןעוועג טייצ עסיוועג א יז זיא ,יירפ ןעוועג ייטראּפ

 רושטקעל ַא ןעטלאהעגנ ךיא בָאה ענַארפ-רעבליז רעד ןענעוו
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ננולמאזראפ ַא ףיוא ,שילננע ףיוא

 טױל עגארפ-דלענ עניימעגלַא יד טרעלקרע בָאה ךיא .ייטראּפ
 א טרעדילנוצ בָאה ךיא ןוא ,?לאטיּפַאק, סע'סקרַאמ ?רַאק
 ןעטלאהעג ןַאד טָאה ןעמ ןעכלעוו ,גיפוַאט רָאסעּפָארּפ ןופ ךוב

 בָאה ךיא  .ענַארּפ רעבליז רעד רעביא טעטירָאטױא ןַא ראפ

 ."הלואג 8 סלא ןיא ןַאלּפ רעבליז רעד ךילרעכעל יוװ ןעזיוועגנָא

 ןופ רעטערקעס רעד ןיא רעניימ רושטקעל רעזיד ךרוד טָא

 ןיא טריסערעטניארַאפ ןערָאװעג יירד רעמונ בולק טסילַאנָאשענ
 רע טָאה גניטימ םעד ךָאנ ןוא ,טעדנעטַא רהיא טָאה רע רימ
 .ןערָאװעג טנַאקַאב ןענייז ריס ןוא ,טלעטשעגרָאפ רימ ראפ ךיז

 עסיורג טימ ,סעצײלּפ עטיירב טימ ןאמ א ןעוועג זיא סָאד

 םופ א ףיוא ןעקנוהעג קראטש טָאה רע .דרעב-ןעקַאב עצרַאװש
 ,טינ ךיא קנעדענ ןעמָאנ ןייז .,עילוק ַא ףיוא ןעגנַאגעג ןיא רע ןוא

 וצ רושטקעל עכילנהע ןא ןעדַאלעגנייא ךימ טָאה רע

 ןא ןעמוקַאב ךיא בָאה ךָאנרעד ןוא ,בולק ןייז ןיא ןעטלַאה

 .ייווצ רעמונ בולק םעד וצ גנודַאלנייא

 -עב וצ טנעהַָאנ ןעוועג זיא "טסילַאנָאשענ, רעגיזָאד רעד
 ןופ רעטאפראפ רעד טָאה נאלשרָאפ ןייז ףיוא ןוא ,ן"ימַאל

 בָאה ךיא ,רעניד ףיוא ןעדַאלעננייא ךימ "דראווקעב נניקול,

 ןַאט ןענירָאה-דנָאלב ןעקיד ןייק טינ ,ןעכיוה ןייס טינ ןענופעג

 -עג ,ןעכיילב א טימ ,גיצרעפ רעדָא גיסיירד ןוא עכילטע רהֶאי א ןופ

 -ַאמ ןוא ךארּפש רעד טימ ןוא םינּפ ןעשרעבייוו טעמכ ,ןעטלעטרעצ

 רעד ןעגעוו טדערעג ןעבָאה רימ .ןעשנעמ ןעגידוועמעש א ןופ ןערעינ

 -אנָאיצַאנ , ןייז ןענעוו ןוא םזילאיצַאס רעזנוא ןעגעוו ,גנוגעװַאב
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 םזילַאיצַאס ן'טימ זיא רע זא ,טרעלקרע ןעּפָא רימ טָאה רע ."םזיל

 גניסול, ןייז ןיוש טָאה רע יװ םעדכאנ טשרע ןערָאװעג טנַאקַאב

 ןיא זַא ,טינ טביולג רע זַא ןוא ,ןעבירשענפיוא טעמכ "דראווקעב

 .גלָאפרע ןעבָאה ןענעק גנוגעװַאב רעזנוא טעוװ אקירעמַא

 ,ָאזלַא ; ןעדירפ ןעגיבייא ןופ לַאעדיא ןַא זיא םזילַאיצַאס רעד

 טָאה ױזַא -- ,ןעדירפ טימ ךיוא ןעמוקוצ םהיא וצ ןעמ זומ

 לָאמעלַא טינ זַא ,טרעפטנעעגּפָא בָאה ךיא .טקירדעגסיוא ךיז רע |

 עדנעבָאה-טכַאמ לייוו ,ןעדירפ םוצ ןעמוק ןעדירפ טימ ןעמ ןָאק

 עדנעבָאה-טכַאמ עזיד ןוא ּפֶא טינ ןעטוג טימ טבַאמ רעייז ןעבינ

 .ןעדירפ םעד ןערעטשוצ

 .טסכעה ַא ןיא טרהיפעג ןעווענ זיא עטַאבעד רעזנוא

 ןופ עמרָאפ יד טָאהעג יז טָאה זייוולייט ,ןָאט ןעכילדניירפ

 ןעבָאה ריס .עטסנרע ץנַאג ַא ןעוװעג רעבָא זיא יז .סַאּפש

 םהיא ייב בָאה ךיא ןוא ,ןענַארפ ענעדישראפ ןעכָארּפשַאב

 .ןעדנוטש עכילטע טכארברַאפ

 רהָאי עכילטע טיס .ןהעזענ טינ םהיא ךיא בָאה רהעמ

 ןעמָאנ ץטימ סרעו א ןעבענעגסױורַא רע טָאה רעטעּפש

 גנוצעזטרַאפ ַא ךילטנעגייא זיא עכלעוו ,(טייהכיילג) "יטילַאוקיא,

 ךיא בָאה ,ךוב ןעזיד גידנעזעל ."דרַאװקעב גניקול, ןייז ןופ

 רעד טימ רע ןיא ,ןעבירשעג םהיא טָאה רע ןעװ זַא ןהעזעג

 טנַאקַאב רעסעב ךס ַא ןעועג ןיוש עירָאעט רעשיטסילַאיצַאס

 זיא "יטילאװקיא, .ךערּפשעג רעזנוא ןופ טייצ רעד ןיא יו

 ןוא .ײדרַאװקעב גניקול} יו רעטסנרע ןוא רעכילדנירג ?יפ

 .רעסיורג ןייק ןעוועג טינ גלאפרע ןייז זיא עקַאט רַאפרעד

,8 

 --- .גרובסטיּפ ןיא ץנערעפנָאק עלַאנַאיצַאנרעטניא ַא

 .דעטסמוָאה ןיא

 ןופ ךיא בָאה ,ן'ימַאלעב ייב ךוזַאב ןיימ ךָאנ נעט עכילטע

 עשיריא עטנינייארַאפ יד ןופ רעטערקעס םעד ,ןע'נייטשנייוו .ב

 ,גנורלעמ עלעיציפא ןַא ןעטלאהרע ,קרָאי וינ ןופ ןעטפַאשקרעווענ

 -רעטניא ַא וצ טַאנעלעד סלַא ןערָאװעג טלהעוורע ןיב ךיא זַא
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 ננודלעמ יד .גרובסטיּפ ןיא ץנערעפנָאק רעטייברא רעלַאנָאיצַאנ

 זיא ץנערעפנַאק עצנַאנ יד ןוא ,סעיינ א ןעוועג רימ רַאפ זיא
 .סעיינ ַא ןעוועג רימ רַאפ

 ןענַאטשַאב זיא רע ,ס'לעינעס ןעיסול ןעוועג זיא ןַאלּפ רעד
 .עיצַארנימיא ןופ דנַאל א ןיא אקירעמַא :ןעדנענלָאפ ןיא

 ,ָאזלַא ,רעדנעל עשיאעּפָארייא עלַא ןופ רעטייברַא ןעמוק רעהַא
 לָאז עכלעוו ,ָארויב עלאנָאיצַאנרעטניא א ןעדנירג ןעמ ףרַאד

 -נַאװנייא עניזָאד יד ןעשיווצ טקנוּפ-סגנודניברַאפ ַא סלַא ןעניד
 .םייח רעטלַא רעייז ןיא גנונעװַאב רעטייברא רעד ןוא רערעד

 ןיא טעוו ,ליּפשיב םוצ ,טנַארנימיא רעשיזיוצנַארפ ַא ןעוו
 יד טעוװ ,דיירט ןייז ןופ ןָאינוי רעד וצ ןערעהעג טינ אקירעמַא

 ענייז ןופ ףליה רעד טימ ןעקריוו ןעוואורּפ םהיא ףיוא ָארויב

 -ָארייא ןא ןעו :טרהעקראפ .ןעסָאנעג ןוא דניירפ עשימייה
 -נאווסיוא ןעניטרָאד ַא טעװ ָארויב עלַאנָאיצַאנרעטניא עשיאעּפ
 ןעמ לָאז ,ָארויב רענאקירעמא רעד וצ ףעירב ַא ןעבעג רערעד

 םהיא ,ךיירט ןייז ןופ ןָאינוי רעד ןיא ןעגנערבניירא ָאד םהיא
 יד ןיא סולפנייא םהיא ףיוא ןעבָאה ןוא טייקכילדניירפ ןעזייוו

 .ננונעװַאב רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןעסערעטניא

 .קורדנייא ןייק טכאמעג טינ רימ ףיוא טָאה ןַאלּפ רעד

 ןעטרַאװרע םהיא ןופ ןעק ןעמ זַא טבױלנעג טינ בָאה ךיא
 ץנערעפנָאק רענרובסטיּפ יד ןעוו ,ךָאד .ןעטַאטלוזער עשיטקַארּפ
 יד ןופ רעהעטשרָאפ טימ גנורהירַאב ןיא טכַארבענ זנוא טלָאװ
 ייז ןעלָאז .ךילצונ ןעװעג אמונ סָאד טלָאװ ,סנָאינוי עסיורג

 םעד ןענעוו ןעסיוורעד ךיז ייז ןעלָאז .סעדער ערעזנוא ןערעה

 רעטייברא רעשיאעּפָארייא רעד ןופ רעטקַארַאכ ןעשיטסילַאיצַאס

 ןיא .רהיא טימ ןעננודניברַאפ ערעזנוא ןענעוו ןוא גנוגעוואב
 ןופ גנולמאזראפ רעניילק ַא ףיוא טדערעג ךיא בָאה ןיז ןעזיד
 גניטימ-סדישבא ןַא -- ,ןָאטסָאב ןיא ןעסָאנעג רענַאקירעמַא יד
 .קרָאי וינ ןייק ןערהָאפּפָא ןיימ ראפ

 ףיוא זיא ,קרָאי וינ ןייק ןעמוקענ ןיב ךיא ןעוו ,גָאט םעד

 ןעטלאהרע רימ ראפ "גנוטייצ רעטייברא, רעד ןופ סערדַא םעד

 רעד ,ןָאדנָאל ןופ ןעסָאנעג עשידיא יד ןופ ףעירב ַא ןערָאװעג
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 ,ןעכוזַאב ֹוצ רעדיוו ייז גנודַאלנייא ןַא ןעטלאהטנע טָאה ףעירב
 םַארגָארּפ א טימ ייז וצ טיזיוו ןעלעיצעּפס ַא ףיוא לָאמ ןעזיד
 .טייצ טָאנָאמ א ףיוא סרושטסעל ןוא סעדער-סנָאיצַאטינַא ןופ

 ץוח ַא .טנַאסערעטניא ןעוועג רימ זיא ןָאדנָאל ןיא ןייז וצ רעדיוו

 דניירפ ענעברָאװרע-יינ עניימ טימ ןהעז וצ ךיז שנואוו םעד
 טימ םואעזומ שיטירב רעד ןעניוצעג ךימ טָאה ,עטנַאקַאב ןוא

 ןעטרָאד טפָאהענ בָאה ךיא .קעטָאילביב רעטמהירַאב-טלעוו ןייז
 רעביא טייברא ןיימ ראפ ןעלַאירעטַאמ עניטכיוו ןעניפענ וצ

 ָאזלַא גנודַאלנייא יד בָאה ךיא .םזיניורַאד ןוא םזילַאיצַאס
 ,גרובסטיּפ ןייק ןערהָאפעג ןענייז רימ רעדייא ןוא ,ןעמונעגנָא

 ןייק עטרַאק-ספיש סַָאלק עטייווצ א טימ טגרָאזאב ךיז ךיא בָאה
 .דנַאלגנע

 ,פעינעס ןעיסול ןערהָאפעג ,רימ רעסיוא ,זיא גרובסטיּפ ןייק
 ןוא ,ןעטאנעלעד ערעדנַא רֶאֹּפ א ןוא רעגנידלַאװ ,םוָאב טסנרע

 רערהיפ רענירעהא-יב רעד ,ןַאמסוז .ס -- !ונוא טימ ןעמַאזוצ
 ךילנטימ רעגיטעט ַא ןוא רעכאמ-טריוש רעקרָאי ןינ ערעזנוא ןופ
 רע .,"ןָאשייאיסָאסא גנישילבָאּפ גננוטייצ רעטייברַא, רעד ןופ

 .גרובסטיּפ ןיא ןעצעזאב ךיז ןערהָאפעג טציא ןיא
 רימ ןעבָאה ןעדנוטש עליפ  .נָאטייב ןערהָאפעג ןענייז רימ

 ךיז גידנערעטַאמ ,ץיה רעכילגערטרענוא ןַא ןיא טּפעלשעג ךיז
 .סייווש ןוא ביוטש ןיא

 ןוא רעדיו ןלעינעס טימ ךיא בָאה ןָאנַאװ ןיא גידנעציז

 בָאה ךיא .ץנערעפנָאק רעד ןופ ענארפ יד טריטוקסיד רעדיוו

 ןעטרַאװרע טינ רהיא ןופ ןעק ןעמ זַא ,ןעזייוואב טפורּפעג םהיא
 .ןעטַאטלוזער עניטכיוו ןייק

 רעשיבעקס ַא זַא ,לעינעס עסָאנעג ,ךילקריוו רהיא טקנעד --

 -רַאפ םהיא טעװו רהיא ןעוו ןעקערשרעד ךיז טעוו טנארגנימיא
 ךיא בָאה -- ? םייח רעד ןיא טײלסדנַאל ענייז ראפ ןע'רסמ
 .טנערפעג

 ןעטרעטסיינאב ןייז ףיוא טרעפטנעענּפָא רימ טָאה רע ןוא
 רע טָאה ,טנעצקַא ןעשיזיוצנַארפ ןייז טימ גידנעדייר .,רעגייטש
 וצ ךרוד ךאז רעד ףיוא קוק ךיא זַא ,ןעזייווַאב טװאורּפעג ריִמ
 .ןעלירב עלעקנוט



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב 258

 רהעמ ץלא ,ןעוועג טנַאקַאב םהיא טימ ןיב ךיא רהעמ סָאװ
 -ָאטוא} רעסיורג ַא ןזיא רע זַא ,טנייצרעביא ךיז ךיא בָאה

 "יא רהעמ ץלַא ךיוא רעבָא ךיז בָאה ךיא .רעמיורט א ,"טסיּפ

 -וא ַא ךַאפ סָאװ ,זיא רע שנעמ רערעייט ַא רַאפ סָאװ טנייצרעב

 טיירעב יװ ןוא ןעצרַאה ןייז ןיא טמַאלפ סע רעייפ רעשיטסילשעד

 .ןערעפּפָא וצ ךיז ןעלַאעדיא ענייז רַאפ זיא רע

 טרהיפעג זנוא טָאה רעכלעוו ,ןָאנַאװ םעד ןיא גידנעפעומש

 עטנאסערעטניא עגינייא טלהעצרעד רימ רע טָאה ,נרובסטיּפ ןייק

 -ענ ןערָאבעג זיא רע .עטכישעג-סנעבעל ןייז ןופ ןעטייהלעצנייא

 רעד ןיא ןעמונעג ?ייטנא טָאה רעטָאפ ןייז ןוא זירַאּפ ןיא ןערָאװ

 ןעווענ ןַאד זיא -- ?עינעס ןעיסול -- רע .,1848 ןופ עיצולָאװער
 -ירַאב יד ףיוא ןעכָארקענ זיא רע ןוא ,רהָאי ןהעציירד ןופ יִאב ַא

 סָאד נידנעמהענ רעבָא ,עיצולָאװער ןיא ךיז גידנעליּפש .,ןעדַאק

 ןיא טרידוטש רע טָאה רעטעּפש רהָאי עכילטע .טסנרע ץנַאנ

 זיא רערהעל ענייז ןופ רענייא ואוו ,םוקינכעטילַאּפ רעזירַאּפ םעד

 רערהעל רעד ,טנָאק טסונוא ףָאזָאליפ םעד ןופ רעדורב ַא ןעוועג

 םהיא טָאה רע .ןערָאװעג ןעדנובענוצ ן'לעינעס ןעננוי םעד וצ זיא

 טלעטשעגרָאפ םהיא רע טָאה ןעטרָאד ןוא ךיז וצ ןעדַאלעגנייא

 -ַאב םוג םהיא טימ זיא ?עינעס .רעדורב ןעטמהירַאב ןייז רַאפ

 -ילער , ןייז רַאפ ןערָאװענ טרעטסיינאב זיא ןוא ןערָאװעג טנַאק

 ."טייהשנעמ רעד ןופ עיג
 המחלמ יד טרעקַאלפענ טָאה אקירעמַא ןיא ןעוו ,רעטעּפש

 רעטייברַאטימ ַא ןעוועג לעינעס זיא ,הטואס ןוא הטרָאנ ןעשיווצ

 יירפ ןעוועג ןאד זיא עכלעוו ,"ןַאט , גנוטייצ רעזיראּפ רעד ןיא

 -ענ םהיא טָאה עיצקַאדער יד ןוא ,טנייה זיא יז יוװ רענענָאזעג

 -ניל טנעדיזערּפ טימ ויוורעטניא ןַא ןעבָאה וצ אקירעמַא ןייק טקיש

 יד ןופ תוחילש עמייהעג ַא טָאהענ ךיוא רע טָאה ייברעד .ןלָאק

 ןעפרַאװרעטנורַא טלָאװעגנ ןעבָאה עכלעוו ,ןעלַאקידַאר רעזירַאּפ

 -נַארפ םעד ןופ ,ןעטירד םעד ןָאעלָאּפַאנ ,קינעמילּפ ס'ןָאעלָאּפַאנ

 -אב ןיא תוחילש יד .קילבוּפער ַא ןעדנירג ןוא ,ןהָארט ןעשיזיוצ

 ,ןע'ןלָאקניל ייב ןערעוו רָאװענ לָאז לעינעס זַא ,םעד ןיא ןענַאטש

 -נַארפ יד טנעקרענא ןוא גנוגעוװוַאב ַאזַא טציטשעג טלָאװ רע ביוא

 ,קילבוּפער עשיזיוצ
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 ,טינ ךיא קנעדענ טרעפטנעענ םהיא טָאה ןלָאקניל סָאװ

 רע .ןערהָאפעג טינ ןיוש לעינעס זיא ךיירקנַארפ ןייק קירוצ

 ןַא טימ טארייהענ טָאה רע ואוו ,אקירעמא ןיא ןעבילברַאפ זיא

 ןיז .,רעדניק עכילטע רהיא טימ טַָאהענ ןוא ןירענַאקירעמַא

 טכַאד ,זיא ,טרירנימע טָאה רע טניז ,זירַאּפ ןיא םיזיוו רעטשרע

 ןערהָאפעג זירַאּפ ךרוד עדייב ןענייז רימ ןעוו ,ןַאד ןעוועג ,ךיז

 | ,לעסירב ןייק

 עטרעכיוררראפ יד .נרובסטיּפ ןייק ןעמוקענ ןענייז רימ

 ַא טַאמענ רימ ףיוא טָאה ךעלסעג ענינרעב ערהיא טימ טדָאטש

 .קורדנייַא ןעטכעלש

 -עלעד ןערהָאפעננעמאזוצ ךיז ןענייז ץנערעפנָאק רעד ףיוא

 ןופ ןעלייט ענעדישראפ ןופ ,סנָאיני ענעדישראפ ןופ ןעטַאנ

 קנעדעג ךיא .ןעשטייד רעדָא רענאקירעמא סנעטסיימ ,דנאל

 ,דיירבקעמ ןעמָאנ ן'טימ רעניימ ַא :ייז ןופ םענייא ךילכעזטּפיױה

 טצירּפשַאב ןעוועג םהיא ייב ןענייז ןעגיוא עדייב ןופ ןעלסייוו יד

 סָאװ יד ייב טּפָא טהעז ןעמ עכלעוו ,ןעקעלפ עיולב יד טימ
 ,ןענימ יד ןיא ןעטייברא

 רעזיד טָאה ,ןַאלּפ ןייז טכארבעגנרָאפ טָאה לעינעס ןעוו

 ןעגיטפיג א טימ טלעביימשעג טפָא ,ךיז נידנערעהוצ ,דיירבקעמ

 -רע ס'לעינעס זא ןהעז וצ ןעוװענ טכייל זיא סע .לעכיימש

 טָאה רע סָאװ ,עדער עשיטסילַאיצָאס עצנאנ יד ןוא ןעננורעלק

 יד טפערטעכנא סאוו .שימָאק סיוא םהיא ןעמוק ,ןעטלַאהעג

 ןעטלאהעג ךיז ייז ןעבָאה ,ןעטאנעלעד רענאקירעמא ערעדנא

 ןעבָאה ענינייא .שיזעניכ טדערעג ייז וצ טלָאװ לעינעס יוװ יוזא

 ןעסעזעג ןענייז ערעדנַא ,טייקנירעניינ טימ םהיא ףיוא טקוקעג

 א טלאה חלג רעד תעשב שטריױשט ןיא טציז ןעמ יו ױזַא

 .השרד ערעווש

 סָאד ןעמונעג דיירבקעמ טָאה ,טנידנעענ טָאה ל?עינעס ןעוו

 ךיא בָאה ךָאנרעד .טכאלעגסיוא ןַאלּפ םעד טָאה רע .טרָאװ
 -טנעּפָא טפורּפעג עדער ס'דיירבקעמ ףיוא בָאה ךיא .טדערענ
 טינ רַאנָאז ךיז טָאה רענעי רעבָא ,רעטרעו עפראש טימ  ןערעפ
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 טָאה ?עינעס .סעדער ערעדנַא ןעווענ ןענייז סע .טרעהענוצ

 ,ןעטנעמוגרא עשירענגעג עלא ףיוא טרעפטנעעג

 ףליה רעד ךרוד .ןעראוועג טשינראנ זיא ןַאלּפ םעד ןופ

 ןעראוועג ןעמונעגנָא ָאי ןיא ןעטאגעלעד עשיטסילַאיצַאס יד ןופ

 לָאקָאטָארּפ םעד ןופ רעטייוו רעבָא ,ָארויב א ןענעוו סולשאב ַא

 .ןעגנאגעג טינ סָאד זיא

 ןופ ?יימ רענאקירעמַא ףלעווצ רָאנ זיא דעטסמוָאה יו יוזא

 .ןיהַא ןערהָאפענרעבירַא ךיא ןיב ,נרובסטיפ

 בָאה ךיא ,ץילימ יד ןענופעג ךָאנ ןעטרָאד בָאה ךיא

 ןעבָאה סָאװ ,ןעטאדלָאס יד ןופ רֶאּפ א טימ ךערּפשעג א טאהענ

 טימ עטנעפאווַאב סיִאב עגנוי ייווצ -- טדָאטש יד טכַאװַאב

 טינ רָאלק רַאגָאז רעבָא ןעבָאה ייז .ןעטעלָאטסיּפ ןוא ןעסקיב

 ןעמ סָאװרַאפ ןוא ,ךיז טלעדנַאה ָאד סָאװ ןעגעוו ןענַאטשראפ

 יד ןענענ לעטדעטש יד ןעכַאװַאב וצ טכַארבענרעבירַא ייז טָאה

 ַא ןיא סע זַא ,טסואוועג ןעבָאה ייז סָאװ ץלַא .רעטייברַא

 .רעקיירטס יד טימ טריזיטַאּפמיס ןעבָאה ןייֵלַא ייז ,,קיירטס

 "עג רימ ייז ןעבָאה -- ,רעטייברא ןיילא ןענייז רימ ---

 רימ ןעלעוו ,קיירטס ַא ןעפור לָאז דיירט רעזנוא ןעוו --- ,טנָאז
 ,טקרעמאב ייז ןופ רענייא טָאה -- ,ןעבעקס טינ ךילריטַאנ

 ןעבָאה רימ ןוא ץילימ רעד ןופ רעדילנטימ רימ ןענייז ָאד רעבָא

 .חעובש רעזנוא ןעטלַאה רימ ןעזומ ; יירט ןייז וצ ןערָאװשעג

 רעקיירטס יד ואו ךאלסעג יד ךרוד ןעגנאגעג ןיב ךיא

 ןעוועג ןענייז רעניואוונייא יד ןופ עטסיימ .טניואוועג ןעבָאה

 ךיז ךיא בָאה ייז ןופ ענינייא טימ ןוא רעקלעפ עשיװַאלס ןופ

 -ענרעדינ ןוא טיונ רעייז .שיסור ףיוא ןעדערנעמאזוצ טנעקעג

 .דנעסייריץראה ןעוועג זיא טייקנעקָאלש

 לַאטראווק רעשידיא ַא ןעוועג ןאד ןיוש זיא גרובסטיּפ ןיא

 .רעלדעּפ ,רעטיײברַא ןעזייַא ,רעכַאמ-טורעש ,רעכאמ-טריוש ןופ

 רַאפ ךיא בָאה ,רעכַאמ-טורעש יד ייב קיירטס ַא ןעוועג ןאד זיא'ס

 -ענ טָאה ןאמסוז .ס .קיירטס םעד ןעגעוו עדער א ןעטלאהענ ייז
 -רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ עיצקעס עשידיא ַא טעדנירג
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 ךיוא בָאה ךיא .עדער א ןעטלאהעג ןעטרָאד בָאה ךיא ןוא ײטרַאּפ
 ,רעטייברא רענאקירעמא ןופ גנולמאזראפ א ףיוא עדער א ןעטלאהעג

6 
 יד ייב --- .רעטסעשטנַאמ ןיא -- .ןָאדנָאל ןיא רעדיוו

 ,סגנילעווע
 נרובסטיּפ ןופ טרעקענמוא ךיז בָאה ךיא יו םעדנָאנ דלַאב

 טָאה עכלעוו ,ףיש ַא ףיוא טצעזעג ךיז ךיא בָאה ,קרָאי ןינ ןייק
 ךיא ןיב ןעטרָאד ןופ ןוא ,לוּפרעװיל ןייק טרהיפעגקעווא ךימ
 ,ןָאדנָאל ןייק ןערהָאפעגרעבירא ןהַאב ן'טימ

 סעדער ןוא סרושטקעל ןעטלאהעג רעדיוו ןעטרָאד בָאה ךיא
 לָאמ ןעזיד .טסיכראנא ןַא טימ עטַאבעד א טרהיפעג רעדיװ ןוא
 ןעמָאנ ן'טימ רעדנעלגנע ןַא ,טסירק ַא ןעפורעגסױרַא ךימ טָאה
 ' עשילגנע יד ןופ רערהיפ רעד ןעוועג ןאד זיא רעכלעוו ,ירבואמ
 ,שילגנע ףיוא ןעמוקעגרָאפ ,ָאזלַא ,זיא עטַאבעד יד ,ןעטסיכרַאנַא
 עשיסור ןופ ןוא רעדנעלגנע ןופ ןענַאטשַאב זיא םוקילבוּפ רעד ןוא
 ,ןעטנעמוגרא עבלעזיד רהעפעגנוא ןעבעגענ םהיא בָאה ךיא .ןעדיא
 ןעבלעז םעד טימ ,ןיקסוָאנַאי .ש ןעבעגענ בָאה ךיא סָאװ יד יו
 ןוא ןעטנעמונרא עיינ רֶאֹּפ ַא טימ ןוא ,קירב םעד ןעגעוו לשמ
 ,ןעליּפשייב

 םוטעמוא ,רעטסעשטנאמ ןוא סדעיל טכוזאב ךיוא בָאה ךיא
 רעדָא ,ןענארפ ןעלעטש עדער רעד ךָאנ ןעטסיכרַאנַא ןענעלפ
 ךָאנרעד ;רושטקעל רעד ןענעג ןעדער וצ טרָאװ סָאד ןעמהענ
 .ןערעפטנע ןעמעלא ךיא געלפ

 רעד וצ ןעטרָאװטנא עניימ ךָאנ זיא רעטסעשטנאמ ןיא
 שטאפ א ןעבענעג רימ ,ןאמ רעגנוי א ןעפָאלעגוצ עמרָאפטַאלּפ
 ןעטסילַאיצַאס יד ,המוהמ א ןעראוועג זיא סע ,ןעפָאלטנא זיא ןוא
 ןוא ,ןעטסיכראנַא עלַא טגידלושַאב עטכישעג רעד ןיא ןעבָאה
 -ןיא רעד ןיא ןעטסיכראנַא ייב זא ,טרעפטנעעג ןעבָאה ענעי
 רעגנוי רעד .ןעטַאהט ענייז ראפ ךילטראווטנאראפ ןיילא רענלעצ
 סעּפע טימ םהיא בָאה ךיא ?ייוו טינ ,טריקַאטַא ךימ טָאה ןַאמ
 רע רעו טסואוועג טינ וליפא בָאה ךיא םירָאװ ,ןעפירנעגנָא
 עטסנרע סָאד .ייטראּפ ןייז טגידיילאב טינ ךיא בָאה ךיוא .זיא
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 טָאה רעכלעוו ,לשמ ַא ןעבענ וצ זיא ןָאט רהיא געלפ ךיא סָאװ

 טָאה עדער ןיימ ןופ .זיא עירָאעט רהיא ךילרעכעל יוװ ןעזיווענ

 קורדסיוא רעדנַא ןייק ןוא לַא;יטרַאּפ ןייז טנערבוצ םהיא ןיא ךיז

 .(* ןענופעג טינ רע טָאה גנוגידיילאב עשיזיפ ַא יו

 סױרַא ןעביג ןעגנוטייצ יד זַא ,עדָאמ ַא זיא דנאלגנע ןיא

 ןעלקיטרַא יד ןעזײטרעװדַא וצ רעטרעוו עסיורג טימ ןעשימַא

 ןעזָאלסױרַא טגעלפ ןעשיפַא עכלעזַא ,רעמונ ןעטסעיינ םעד ןיא

 ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעו  .ךָאװ עדעי "דניירפ רעטייברא, רעד

 ןעשידיא םעד ןיא ךיא בָאה ,ןָאדנָאל ןייק קירוצ רעטסעשטנַאמ

 ףיוא ,עשיפַא ןַא ןהעזרעד רעלדעּפ-סננוטייצ ַא ייב לאטרַאווק

 טשטַצּפעג ןַאהַאק .בַא/ :ןעװעג זיא הרוש עטסערג יד רעכלעוו

 ."רעטייברא ןַא ןופ

 .סגנילעווע יד ןוא סקַאינּפעטס יד טכוזַאב טפָא בָאה ךיא

 רעדָא רעניד וצ ןעועג לָאמ עכילטע ךיא ןיב סגנילעווע יד ייב

 סעסימ .רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעג רימ ןענייז לָאמ ןייא ןוא רעּפַאס

 ,טָאה יז .רעטָאפ רהיא ןופ ןעלייצרעד רימ טנעלפ גנילעווע

 זיא סקרַאמ לרַאק יװ טלעטשעגרָאפ רימ ראפ ,ליּפשייב םוצ

 ןעכלעוו ןיא ,דנעגעג םעד ןֹופ סיִאב יד ייב רעלוּפָאּפ רהעז ןעוועג

 | .ןָאדנַאל ןיא טניואוועג ןעבָאה ייז

 קרַאּפ ןיא קנַאב ַא ףיוא ןעזייװַאב רָאנ ךיז טנעלפ רע יו

 ןעמוק םהיא וצ ןעטייז עלַא ןופ ןענעלפ ,זיוה רעזנוא ןעבעל

 .ךיז ןעמהענ ייז ןענַאװ ןופ ןערעדנואוו ךיז ןענעלפ רימ .סיִאב

 יז .ייז םימ ןעסעומש ןוא ןעציז טנעלפ רעטָאפ ןיימ ןוא

 רע ןוא ,ןעכַאז ערעדנַא ןוא ךעלרעסעמ ןעזייוו םהיא ןעגעלפ

 ,ןענושומ ,טיָארטעד ןיא ,רעטעּפש רהָאי גוסיירד ןוא ויווצ טימ )5

 זוא רע זַא ,טרהעלקרע רימ טעקנַאב ַא ויב ןַאמ רעגירהעיילעטימ ַא טָאה

 "סעשטנאמ ןוא טגידוילַאב רומ טָאה רעכלעוו ,טסיכרַאנַא רעד ןעוועג סָאד

 -עלעג ַא ךָאנ טשרוד רע יוװ גנַאל ןיוש זַא ,טרעכיזרַאפ רימ טָאה רע .רעט

 גנַאל ןיוש ;ךייר זוא רע .רימ רַאפ ןעגידלושטנע וצ ךיז טייהנעגי

 .םינ ךיוא "טסיא, רעדנַא ןייק ןוא ,טינ טסיכרַאנַא ןייק
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 טלָאװ רע יו ױזַא ,ןעסערעטניא ערעייז ןיא ןהעגניירא טגעלפ
 ."יֵָאב א ןעוועג ןיילַא

,7 
 .ץסלעגנע ךירדירפ ייב טנעװָא ןַא

 "ינומָאק םעד ןעצעזוצרעביא ןעניז ןיא טָאהעג בָאה ךיא

 ףיוא סלעגנע ךירדירפ ןוא סקרַאמ ?ראק ןופ טסעפינַאמ ןעשיטס

 ןץסלעגנע ןופ ןעמוקאב וצ ןעוועג זיא שנואוו ןיימ ןוא ,שידיא

 טָאה ננילעווע סעסימ ןעוו .ננוצעזרעביא ןיימ וצ עדעררָאפ ַא

 רַאפ ןעלעטשוצרָאפ ךימ ןענַאלשענרָאפ יז טָאה ,טרעהעג סָאד

 | .םהיא

 ַא ןיא ןוא ,זוה רענענייא ןייז ןיא טניואועג טָאה רע

 ןיהַא (ךיא ןוא ןַאמ רהיא ,יז) רימ ןענייז דנעווֶא ןעסיוועג

 .ןערהָאפעגרעבירַא

 ךוזַאב ןעזיד ןעגעװ בָאה ךיא סָאװ ,?עקיטרַא םעד ןיא
 ךיז ןעניפעג ,"גנוטייצ רעטייברא, רעד ןיא ןעבירשעג ךָאנרעד
 : תורוש עדנענלָאפ יד

 ,ןַאמ רערעטנומ רעטנוזעג ץנאנ ךָאנ ,רעכיוה ץנאנ א,
 ן'םיוא קורדסיוא ןעקסטאװכ ןוא ןעשינרענע ןענלק ַא טימ

 | " ,,טביזעג

 .טייקנילפ ןוא טייקגידעבעל ןייז טרעדנואווַאב בָאה ךיא

 ,רעמיצ ןעטייוצ א ןיא ןָאטענ גנורּפש א רע טָאה עלייוו עלַא
 ןוא ,גנוטייצ א סעּפע רעדָא ךוב ַא ךָאנ ָאד ,דוביכ ךָאנ ָאד

 רעכילהערפ ַא טימ טדערענ רע טָאה ,גידנעציז רעדָא גידנעהעטש

 וצ ןעוועג רעוש זיא סע .,?עטרעווכיילנ ַא טימ טפָא ,עמיטש

 ,רעמיצ רעד .ניצעביז רעביא ןופ ןַאמ ַא זיא סָאד זַא ןעביולנ

 ןעװעג ןענייז ,רעטסקענ רעד ןוא ,ןעסעזעג ןענייז רימ ווו
 .תונושל יילרעלא ףיוא ןעננוטייצ טימ ןוא רעכיב טימ ןעמונראפ

 ןוא עשיטסילַאיצַאס עלא .ןעכארפש עליפ טנעקעגנ טָאה רע
 רע טגעלפ רעדנעל עלא ןופ ןעננוטייצ עשיטסינָאינוי-דיירמ

 רע טָאה ןעועלעג טָאה רע סָאװ ץלא ןוא ןעזעל ןוא ןעמוסַאב
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 רָאּפ ַא --- שידיא ןוא שיסור ןעזעלעג רימ רַאפ טָאה רע ,טקנעדענ
 | ."ננוטייצ רעטייברא  רעזנוא ןיא תורוש

 -- 4שרוקה ןושל ןעזעל טינ ןעק ךיא טניימ רהיא,
 ןושל,8 רעטרעו יד גידנעדערסיוא ,טגָאזעג רימ וצ רע טָאה

 טינ; .ירוהי ןעשטייד ַא ןופ ךַארּפשסױא רעד טימ ישדוקה
 ךיוא ןיב ךיא ןַא ,ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק ןענָאז טסיזמוא

 ."דיא ַא
 ס'ןינוקַאב טָאהעג ןַאד דָארג ךיא בָאה טעקַאּפ ןיימ ןיא

 ןעכלעוו ךוב א ,שיסור ףיוא ,לאנָאיצאנרעטניא םעד ןופ עטכישעג
 ןעו .ןָאדנָאל ןיא רָאטס ךוב ןעשידיא ַא ןיא טפיוקעג בָאה ךיא

 לָאז ךיא ןעטעבעג ךימ רע טָאה ,םעד ןענעו טרעהעג טָאה רע

 טָאה רע ןוא ןעזיוועג םהיא בָאה ךיא ,ךוב םעד ןעזייוו םהיא

 .טַאלב-רעדָאפ םעד ןעזעלעגרעביא
 ךױא לָאמַא טָאה רע זַא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה ייברעד

 .ןערָאװעג ןעדנואוושרַאפ זיא רע רָאנ ,ךֹוב םעד טאהעג
 רענעדנובעג-ךייר ,רענהעש ַא ןענעלעג ןיא ?עשיט א ףיוא

 רעד .רימ ראפ טנעפעעג םהיֵא גנילעווע סעסימ טָאה .םובלַא

 -טילַאיצָאס עלא ןופ סעיפַארנָאטַאפ יד ןעטלַאהטנע טָאה םובָלַא

 סלעגנע סָאװ הנתמ ַא -- גַאטסכייר םעד ןופ רעדילנטימ עשיט

 "ניצעביז ןייז וצ גאטסכייר ןופ ןעסָאנעג יד ןופ ןעמוקַאב טָאה
 | | .גָאט-םטרובעג ןעגירהָאי

 - רענרעדעל רעטלא רעסיורג ַא ןענַאטשעג זיא לעקניוו א ןיא

 גנילעווע םַאדַאמ רימ טינ גנולצולּפ .,?עטָאפ רעכייוו ַא ,לוטש

 יז .עלעשיק רענרעדעל רעד ןיא ןיירַא לַאפ ךיא ןוא פוטש א

 .טלעכיימשעג ךילהערפ טָאה סלעננע ןוא טכַאלוצ ךיז טָאה
 טָאה -- ,ןעברָאטשעג רעטָאפ ןיימ זיא לוטש ןעזיד ןיא --

 .טרעלקרע רימ יז

 טימס ןעמונרַאפ ןעוװענ ןערהָאי ענעי ןיא זיא סלעננע

 סע'סקרַאמ לרַאק ןופ דנַאב ןעטירד םעד רעביא טייברא ןייז

 טינ ןיא ןעבילבעג זיא טּפירקסונַאמ רעד ןעכלעוו ןופ ,?לַאטיּפַאק ,

 א ןעוועג ןיא פָאד .דנַאטשוצ ןעטגידנעראפ גידנעטשלָאפ ןייק

 א ןערהיפ טזומעג רע טָאה ךָאנ וצרעד ןוא גנופענרעטנוא עסיורג
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 .רעדנעל ענעדישראפ ןופ ןעסָאנעג ענילדנהעצ טימ ץנעדנַאּפסערָאק

 יד ןוא ,גָאט ןעדעי ןעדנוטש עליפ טגיטפעשאב ןעוועג זיא רע

 רע יו רעמאזננאל ןעגנאנעג זיא דנַאב ןעטירד םעד רַאפ טײברַא

 סע יו טנערפעג םהיא ייב טָאה ַארָאנָאעלע ןעוו .,ןעשנואוועג טָאה

 טייהנעדירפוצנוא ןופ ענימ ַא טכאמעג רע טָאה ,טייברא יד טהענ

 ,גנולפייווצראפ ןופ טעמכ ,ךיז טימ

 וצ טּפיוהרעביא ןוא ,"וד, טנָאזעג םהיא וצ טָאה ַארָאנָאעלע
 טלעדנַאהַאב רהיא טָאה רע ןוא ,רעטָאפ ַא וצ יו טדערעג םחיא
 רימ ןוא רעיב טימ רעשעלפ טכַארבעג טָאה רע ,רעטכָאט ַא יוװ

 ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד וצ טסָאט ַא ןעקנורטעג ןעבָאה

 ךיא ,זָאלנ עטייװצ ַא ןעסָאגעגנָא רימ טָאה רע ,טלעוו רעד

 | ,טגאזטנע ךיז בָאה
 ןענייז ןעדיא יד זַא ,סלעגנע עסָאנעג ,ךָאד טסייוו רהיא ---

 ,טקרעמַאב ךיא בָאה --- ,רעקנירט ןייק טינ

 טרעפטנעעג רע טָאה -- ,דָאש ַא עקַאט ןיא סָאד ,ָאי ---

 פעסיבַא ןעקנורטעג ןעטלָאװ ןעדיא יד ןעוו --- ,לעכיימש ַא טימ

 .רעסעב ךָאנ ןעוועג ייז ןעטלָאװ ,רהעמ

 ןיימ ֹוצ המדקח רעד ןענעװ טדערעג םהיא טימ בָאה ךיא

 טָאה רע .,טסעפינַאמ ןעשיטסינומָאק םעד ןופ גנוצעזרעביא

 ױזַא ןעקישוצוצ ןוא ןעביירשוצפיוא סָאד ןעכָארּפשראפ ךיילג

 טדערעג רע טָאה ייברעד ,טייצ ןעבָאה רָאנ טעװ רע יו לענש

 ןייֵלַא סקרַאמ ?רַאק יו ױזַא טסעפינַאמ ןעשיטסינומָאק םעד ןעגעוו

 .טפאשרעטייבראטימ ,סע'סלעגנע ,ןייז ןהֶא ,ןעבירשעג סע טלָאװ

 -ַאטָאפ סקעז ןעמונענסױרַא רע טָאה ,ךיז ןענעגעז םייב
 הנתמ סּלַא ןעבעגעג רימ ייז ןוא סקרַאמ לרַאק ןופ סעיפַארג
 ,אקירעמַא ןיא ןעסָאנעג עטסטנעהָאנ יד ןוא רימ ראפ

 -ַאב ןעטסטנעהַאנ םא ךיא ןיב ןעסָאנעג עשילגנע יד ןופ
 .יד ןופ רענייא ,'סטטאוו רעטנַאה טימ ןערָאװעג טעדניירפ
 קיטַארקַאמעד לעשַאס , ס'ןאמדנייה ןופ רעדילגטימ עטסגיטעט
 טָאה רע .טכוזַאב טפָא ךיוא ךיא בָאה םהיא ."ןָאשיירעדעפ
 רעלופסקורדנייא רעסיורג רעד ןופ טירט עכילטע טניואוועג ןאד
 טרהיפעג ןוא טרילבעמ ןעוועג זיא חריד יד .עדייבעג טנעמַאלראּפ
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 -בילמעוקעב טימ ,רענייטש ןעשיטַאבעלַאב ןעשילננע ן'פיוא

 רענָאיסימָאק ַא ןעװעג זיא רע .ןעטסניד טימ ןוא ןעטייק

 סע סָאװ ןעפיוקרַאפ ןֹוא ןעפיוק טגעלפ רע ןוא ,רעלקעמ רעדָא

 ןענָארט רע טנעלפ גָאט ןעצנַאג ַא .ןעכַאמ םהיא ךיז טנעלפ
 רעשילגנע רעדעי טעמכ ןעגָארט טנעלפ ןַאד יוװ ,שולעּפַאק ןעכיוה ַא

 ַא ןָאטנָא ,ןָאטסױא םהיא רע טנעלפ דנעוַא ןיא  ,ןַאמסענזיב

 עצנַאג ןייז טעמכ ןעגנערברַאפ ןוא טעה יבריוד עכילנהעוועג

 .ןענניטימ ףיוא טייצ

 ןיא ךיז ייב יו ןעלהיפ ךיוא ךיז ךיא נעלפ זיוה ןייז ןיא

 ,יורפ ןייז ,םהיא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא החּפשמ ןייז .םייה רעד

 .רעדניק עניילק ייווצ ענייז ןוא רעטסעווש עטארייחראפ טינ רהיא

 זיא עלענניא רעד .עלענניא ַא ןוא עלעדיימ ַא טאהעגנ טָאה רע

 ,רעדניק עטסנהעש יד ןופ רענייא ,טלַא יירד רהָאי ַא ןעוועג

 ןעועג זיא ןעמָאנ ןייז .ןהעזענ זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ

 ,ןעסירגַאב ריס טימ ךיז ןעמוקניירא טנעלפ רע ןעוו ןוא קעשזד

 ,גנינויא דונ, ןענָאז ןוא טנַאה יד ןעלעטשסיוא רע טנעלפ

 ןיא טינ ךיז ןערָאּפ "נ, םעד טימ "ק, יד ."ןאהַאנק רעטסימ

 ןעמָאנ ןיימ רע טנעלפ שרעדנַא רעבָא ,ךַארּפש רעשילננע רעד

 .ןעדײרסױרַא ןענעק טינ

 -מהיראב םעד טכוזאב ךיא בָאה ןָאדנַאל ןעזָאלראפ ןיימ רַאפ

 -ָאיצולָאװער , א ןעוועג זיא רעכלעוו ,סיררָאמ םאיליוו טעָאּפ ןעט

 טָאה ןוא ,טסיכרַאנַא ןַא טעמכ טסייה סָאד ,"טסילַאיצַאס רערענ

 רעסיוועג ַא טימ ."הטלעװנָאממָאק , טַאלבנעכַאװ יד טריטקַאדער
 ןייז טרעדנעעג טָאה רע זא ,טרעהעגנ ךיא בָאה רעהירפ טייצ

 זיא רע זא -- ןעלהַאװ ןוא ןעטנעמַאלרַאּפ וצ גוצעב ןיא גנוניימ

 .ףמאק ןעשיטילאּפ םעד ןיא ךיז ןענילײטַאב ראפ ןיוש

 ךיא ןיב ,ןהעזרעד םהיא ןוא ןעמוקעג םהיא וצ ןיב ךיא ןעוו

 טימ םינּפ רעכעלטיור ןייז ; ןערָאװענ טשיוטנע טכיזעג ןייז ןיא

 רע .טלעגיּפשענּפָא טינ עיזעָאּפ ןייק טָאה דרָאב רעסייוו רעד

 רעדָא רעלהעמ ַא יו ,ןַאמ-סענזיב ַא יו ןהעזענסיוא רעכיג טָאה

 ףיוא רע טָאה ןעדייר ןייז טימ .ץליהענ טימ רעלדנעה ַא רשפא

 .קורדנייַא ןערעסעב ליפ א טכאמענ רימ
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 -רַאפ רע טָאה ןיילַא ;ןייו טימ ןעווענ דבכמ רימ טָאה רע

 רע טָאה טייקכילדניירפטסַאנ ןייז טימ ןוא ,עקלויל א טרעכיור
 ץנאג ןעוועג ןעטלָאװ רימ יווװ יוזא ןעלהיפ טכַאמעג דלאב רימ
 וצ ןעמוקוצ רעלענש סָאװ טלָאװעג טָאה ךיא ,עטנאקעב עטנעהָאנ

 רעטייברא, רעד ןיא ןעדלעמ ןענעק וצ ידכ ,ענארפ-ןעלהַאוו רעד

 ַא) זנוא טימ ךיוא ןיוש טלַאה סיררָאמ םאיליו זא ,"גנוטייצ |
 ןייק טאהעג טינ רעבָא בָאה ךיא ;(! ןעטסיכרַאנַא יד רַאפ ּפַאלק
 רעבָא טָאה רע .טרעטנַאלּפעג ןוא טהערדענ ךיז בָאה ךיא .,טומ

 : ןעפלָאהעגסיורא רימ טָאה רע ןוא זיא ָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ ךיילג

 טָאה -- םעד ןענעוו גנוניימ ןיימ טרעדנעעג בָאה ךיא ,ָאי ---

 ןעטסילאיצַאס זא ,טינ טדאש סע זא ,ביולג ךיא --- טגאזעג רע

 .ןעגיליײטַאב ןעלהַאו יד ןיא ךיז ןעלָאז

 .ןעשוק םהיא ןָאטעג ףרָאװ ַא טינ ךיז רעיש בָאה ךיא
 ,רעכילקילנ א :םיהַא ןערהָאפענ ןיב ךיא יו ,קנעדעג ךיא

 ,ןעבָאה טעו סָאד סָאװ טקעפע םעד ךיז נידנעלעטשראפ

 רעטייברא, רעד ןיא ןעדלעמ ויורעטניא םעד ?עוװ ךיא ןעוו

 | ."גנוטייצ

 עשיאעּפָארייא ערעדנַא ןיא לָאמ ןעזיד ךיא ןיב דנאלגנע ןופ

 ןיימ טנידנעעג ךיז טָאה סע ןעוו .ןערהָאפעג טינ רעדנעל
 .קרָאי וינ ןייק טרעקענמוא ךיז ךיא בָאה ,טייצ עטמיטשאב



 .לעטיּפַאק רעטכַא

 1893 יילושוד זיב 1892 רעבָאטקָא ןופ
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 .שינענעגאב רעזנוא -- .רעדורב ןיימ

 םייב ,זירּפרופ ןעמהענעגנַא ןַא ןענופעג ךיא בָאה קרָאי וינ ןיא
 ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד ןיא זא ,טנאזעגנָא רימ ןעמ טָאה ףיש
 םוצ .קיציא רעדורב ןיימ ןעמוקעג ריס וצ זיא ןָאדנָאל ןיא ןעוועג

 יד טימ שינענענַאב יד ידכ ,טכַארבעג טינ םהיא ןעמ טָאה ףיש
 שינעגעגאב ןיימ ןופ ענעצס עמיטניא יד ןערעטש טינ לָאז ןעסָאנעג

 ,1881 ןיא םייח רעד ןופ ןערהָאפעגקעוװא ןיב ךיא ןעוו .םהיא טימ
 םהיא וצ ןיב ךיא ,רהָאי ןעביז ,סקעז ןופ דניק א ןעווענ רע זיא
 -ראפ טבעלענ ןעבָאה ןורכז ןיימ ןיא .ןעדנובענוצ קרַאטש ןעוועג
 ןעליּפש ןיימ ןופ ןעטנעמָאמ ,םהיא ןענעוו ןעננורעניארע ענעדיש

 רעד ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא סענעצס עשימייה ,םהיא טימ ךיז
 רעשרעדניק ןייז ןעגנולקעג טָאה ןעקנאדעג עניימ ןיא ,רעטנעצ
 ענייז ןעניוא יד ראפ יו ןהעזענ בָאה ךיא .דייר ענייז ,?עכ'לוק
 טַאהעג טָאה רע .?עכיימש ןעלופסנעבעל ןעגיטכיל ןייז ,סעיַאװַאה
 רעזנוא יוװ יוזא ,(אנליו ןיא ןעמ טגָאז ?עלעג,) ראה עטיור
 זיא רע .רהיא וצ ךילנחע ןעוועג ןעצנאנ ןיא זיא רע ןוא ,רעטומ

 ,רעגיצראה א ןעוועג זיא ?לעכיימש ןייז ןוא יִאב רענהעש א ןעוועג
 .ןייש-ןענוז טימ ?ופ

 ןעמונעגּפָא םהיא ןייטשנייוו .ב טָאה ,ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 ,םהיא ןעגעוו טגראזעג ךיז ןוא ףיש ןופ

 זיא גנונעװַאב רעשידיא רעזנוא ןופ ריטרַאװק-טּפיוה יד
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 עגישזַאטע-ייװצ א ,"םואעסייל רָאביײל, ןעשידיא םעד ןיא ןעוועג

 עיצקַאדער יד ןעווענ זיא ןעטרָאד .טירטס יסענליד 96 ןיא זיוה

 רָאלּפ דנוארג ןפיוא ,?גנוטייצ רעטייברא, רעד ןופ יירעקורד ןוא

 שטנערב ןעשידיא םעד ןופ םוטנענייא סָאד ,עפאק ַא ןעוועג זיא

 ןעטשרע ן'פיוא ןוא ,ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ

 :ראפ ןעזיד ןיא .ןעגנולמאזראפ ראפ לאז א ןעוועג זיא רָאלּפ

 טהיא םימ .רעדורב ןיימ טראוועג דימ ףיוא טָאה ל?לאז-סננולמאז

 ןעוו .ןעסָאנעג ערעזנוא ןופ ייווצ ןעסעזעג ןעטרָאד ןענייז ןעמַאזוצ

 ןעבילבעג ןענייז רימ .סיורא יז ןענייז ,ןעמוקעגניירא ןיב ךיא

 .טשוקוצ ךיז ןעבָאה רימ .ןיילא

 ס'רעדורב ןיימ רעבא ,רע'מינּפ ףיוא ןורכז ןעטוג א בָאה ךיא

 -רעד טינ םהיא בָאה ךיא ןוא ,ןעטיבענ קרַאטש ךיז טָאה םינּפ

 רעדנַאלב רעד ןוא עבלעז יד ןעוועג ןענייז רָאה עטיור יד ,טנעק

 ןענייז טלַאטשענ ןייז ןופ ןעכירטש עניימעגלא יד ןוא ריִלָאק

 םעד ןופ רקיע רעד ,קורדסיוא רעד רעבא ,עבלעז יד ןעוועג ךיוא

 : ךַאז-טּפיוה יד טינ זיא סָאד רעבָא .טרעדנעעג ךיז טָאה ,קילבנָא

 ךייא וצ ןוא ,רהָאי ןעביז-סקעז ןופ עלעגניא א רעביא טזָאל רהיא

 רהיא טָאה דניק א טָאטשנָא .ןחעצכא-ןהעצעביז ןופ רוחב א טמוק

 .ןעזעוו רעדנא ןא ראנ זיא סע .ןעשנעמ ןעגידנעטשלאפ א ךיז ראפ

 ,רעבלעז רעד ןיא סע זא ,ןעלהיפ וצ ךילנעמנוא ךייא זיא סע

 םענעי טאהעג ןורכז ןייפ ןיא ךיא בָאה רהָאי ףלע עצנאנ יד

 ראפ טהעטש סאוו רעד .ָאטינ זיא עלענניא רענעי ןוא ,עלענניא

 זיא סָאד זא ןעדיירנייא ךיז זומ ךיא .טנאקעבנוא רימ זיא רימ

 .טינ ןעק ךיא ןוא ,רעבלעז רעד

 טָאה ,רימ ןענעוו ןורכז ס'רעדורב ןיימ טפערטעבנא סָאװ

 םהיא ןזיא ןַאמוט ַא רָאנ .ןעסעגרַאפ ןעצנאגניא םינּפ ןיימ רע

 .ןעבילבענ
 ,רענעקָארשוצ ןייז .,סַאלב ןעוועג רע זיא גנונערפיוא ןופ

 רימ ייב .דמערפ טקוקענסיוא רימ טָאה לעכיימש רעטמעשרַאפ

 עדייב ךיז ןעבָאה ריס ,ץרַאה סָאד טּפַאלקעג קרַאטש טָאה

 .טמעשעג
 ,טנערפעג םהיא ייב ךיא בָאה-- ? ךימ טסנעקרעד ---
 . .גידוועמעש רהעז ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,ןיינ ---
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 יו םהיא וצ ןעדייר ןעמונעגנ ,ץראה טכַאמענ ךיז בָאה ךיא

 רעזנוא ,רעטָאפ רעזניא ןענעו ןעגערפ ןעמונענ ,רעדורב ַא וצ

 ןעבָאה ןערהערט .ןערייר טנעקעג טינ רעבָא בָאה ךיא .רעטומ
 ,טקיטשעג .ךימ

 -ענסיורַא םהיא טימ ךיא ןיב רעטעּפש ןעטונימ עגינייא

 ןענייז ױזַא .ןערעטש טינ זנוא לָאז ןעמ ידכ ,סָאנ ן'פיוא ןעגנַאג

 ןעגעו טדערעג ןוא עדנוטש עבלַאה ַא ייב ןעגנַאגעגמורַא רימ

 .םייח רעד

 יד ןיא ןעקוק טינ ךיז ןעמ ףראד נידנעהעג יװ ױזַא

 ןענייז רימ ןעוו ,ןעדייר וצ ןעוועג רעגנירג זנוא זיא ,ןעניוא

 ,םהיא וצ עביל טימ לופ ןעוועג ץרַאה ןיימ זיא ,קירוצ ןעמוקענ

 .ןעמַאזוצ ןעוועג רעמיא םהיא טימ טלָאװ ךיא יװ ױזַא

 ךיא "וד  ןענָאז וצ ריס רעווש ןעוװעג םהיא זיא .סע

 .טניואווענוצ ךיז רע טָאה םעד וצ ןוא ,ןעגנואווצעג םהיא בָאה

 .ןעדימענסיוא רעמיא רע טָאה ןעמָאנ ןיימ טימ רעבָא ךימ ןעפור

 םייה רעד ןיא סָאװ ,ראפרעד ןעוועג זיא סָאד זַא ,ביולג ךיא

 ןוא ,"רעטלא, ןעמַאנהלונס ןיימ טימ ןעפורעג ךימ ןעמ טָאה

 .ןעפורעג טינ ױזַא רענייק ךימ טָאה ָאד

 ןעשיסור ן'פיוא ,"קַאאסיא, ןעפור ןעמונעג םהיא בָאה ךיא
 .ןעבילבעג זנוא ייב סָאד זיא ױזַא ןוא ,רענייטש

 ,םייח רעד ןופ ןעטלַאהרע ןעבָאה רימ סָאװ ,ףעירב יד ןופ

 .ס'ענייפ עמהומ ןיימ רָאנ ךיא קנעדענ ,ןעמוק ןייז ךָאנ דלַאב
 ןופ שינעגעגַאב רעד טימ שינענעגַאב רעזנוא ןעכילנראפ טָאה יז
 .ןע'נימינב טימ ן'ףסוי

 ננודליב ןייק ןוא ,םירֶא ןעוועג ןענייז ןערעטלע ערעזנוא
 פעסיבַא טנרעלעג בָאה ךיא .ןעבענענ טינ םהיא ייז ןעבָאה

 וצ ןענגנאגעגרעביא ןייֵלַא ךיא ןיב ארמנ רעד ןופ ןוא ארמנ

 .טנרעלעג טינ ארמג ןייק טָאה רעבָא רע ."ךעלכיב עשיסור

 -ענג ארומ םהיא וצ גוצאב ןיא ייז ןעבָאה ךעלכיב עשיסור ראפ ןוא

 .רימ יו "קילנמוא , ןעבלעזמעד וצ םהיא ייז ןעגנערב רעמָאט טָאה

 .שיסור ?עסיבַא טנרעלעג טָאה ןוא ,רדח ןיא ןעננַאנעג זיא רע

 ַא טימ ןעגרָאזַאב ןעמונעג םהיא ןעמ טָאה רהָאי ףלעווצ וצ
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 ,רילעוואוי ַא ייב טנרעלעג ךיז רע טָאה טייצ עסיוועג ַא .תילכת

 ייהט ןוא רעקוצ ןופ טפעשענ א ןיא ןעוועגנ רע זיא ךָאנרעד ןוא

 .בורק ןעכייר א ןערעזנוא ייב

 ןהעג ןעזָאלעג טינ םהיא ךיא בָאה רהָאי ןעטשרע םעד

 ךיא ."ןעבעל ַא ןעכַאמ, וצ ןעסירעג ךיז טָאה רע םגה ,ןעטייברא

 ןוא ;שילגנע טוג ןענרעלסיוא טשרעוצ ךיז לָאז רע טלָאװעג בָאה

 ןעדיירסיוא טנעלפ רע ןעו .,רערהעל ןייז ןעוועג ןיב ןייֵלַא ךיא

 געלפ ,סעּפע ןעסענראפ רעדָא ,ניטכיר טינ טרָאװ ןעשילגננע ןַא

 רימ סָאד טנעלפ ךיילג רעבָא ;דלודעג ןיימ ןערילראפ ךיא

 טָאה רע .ןעטעלג ןעמהענ םהיא געלפ ךיא ןוא ןעסירדראפ

 טנרעלעגסיוא ךינ ךיז טָאה רע ןוא ךארּפשסיוא עניגיוב ַא טַאהעג

 ןיא ןעװעגּפָא זיא רע ןעו .שילגנע ןעביירש ןוא ןעדייר ,ןעזעֿכ

 ךס ַא שילגנע טדערעג רע טָאה ,טַאנָאמ עכילטע אקירעמַא

 .שיסור יו רעניסילפ

 .רעניצרַאה-םירַאװו ַא ןוא גנוי רענידעבעל א ןעוועג זיא רע

 -עגוצ םהיא וצ ןיב ךיא .רערעייט ץלא ןעראווענ רימ זיא רע

 ַא טאהעג ןוא שילאקיזומ ןעװעג ןיא רע ,ןערָאװעג ןעדנוב

 ןעגניז ןעמַאזצ רימ ןענעלפ לָאמא .,ןורכז ןעשיֿלַאקיזומ ןעטונ

 עדייב ןעבָאה רימ סָאװ עכלעזַא -- םינוננ ס'רעטָאפ רעזנוא

 -נײרַא ןעדייב זנוא ןענעלפ םינוננ עזיד .םהיא ןופ טרעהענ

 ןעמוקסיוא טגעלפ רימ .שינעקנעב ןופ גנומיטש ַא ןיא ןעגנערב

 ייז טָאה רע .ןעידָאלעמ עבלעזיד ןעק רע סָאװ רַאברעדנָאז

 עגיזָאד יד .ןעטַאט ןעבלעז םעד ןופ ,ןעטַאט ןיימ ןופ טרעהעג

 רימ זַא ,?היפעג םעד ןעפרַאשרַאפ זנוא ןיא ןענעלפ םינוגנ

 .רעדירב ןענייז !

9 

 .ר -- .רערהיפ ערעייז ןופ ייווצ ןערילראפ ןעטסיכרַאנַא יד
 רַאפ ךיז ןערעלקרע יקסנַאדשזריג ןוא סיאול

 .ןעטַארקָאמעד-לַאיצַאס

 דנַאלגנע ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא יו םעדכאנ ןעכָאװ רָאּפ ַא

 ןעטייווצ ַא טָאהעג ךיא בָאה ,רעדורב ןיימ טימ טנעגעגַאב ךיז ןוא
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 רעד ,סיאול .ר :טרָאס רעדנַא ץנַאנ ַא ןופ םנה ,זירּפרוס

 טרעלקרע ךיז טָאה ,ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד ןופ רערהיפ טּפיױה

 רע .טארקָאמעד-לַאיצַאס ַא ראפ ןוא טסיכרַאנַא סיוא רַאפ

 ןוא ,שיסור ףיוא רושטקעל ַא ןיא ,ךילטנעפע ןָאטענ סָאד טָאה

 רע ."ננוטייצ רעטייברא, רעד ןיא ףעירב םענעפָא ןַא ןיא ךיוא

 ןוא ןעביולג ןענידרעהירפ ןייז ןופ טנאזטנע ןעצנאגניא ךיז טָאה

 רעד ןיא טקנוּפדנַאטש רעזנוא זַא ,טנייצרעביא טרעלקרע ךיז

 2 ,רעניטכיר

 ןעוועג גנוגעװַאב רעזנוא ןופ לעטלעוו רעד ןיא זיא סעיינ יד
 פַאלק טױט א ןעוועג זיא גנורעלקרע סע'סיאול  ,עיצַאסנעס ַא

 רעבִא זוס ךיא .גנונעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעשידיא רעד רַאפ

 זיירק ןעכילרעניא םעד ןיא ,ךיז ןעשיוצ :; תמא םעד ןענָאז ָאד

 ךיז שינערעקרעביא ןייז טימ רימ ןעבָאה ,ייטראּפ רעזנוא ןופ

 טינ לָאמ ןייק טסנרע םהיא ןעבָאה ריפ ..טהערפענ גינייוו
 -עננַא ןא ןעוועג רע זיא ןעננוהיצַאב עכילנעזרעּפ ןיא ,ןעמונעג

 םעד טכאמענ טינ לָאמנייק רעבָא טָאה רע .שנעמ רעמהענ

 ןייז .ןעגנוגייצרעביא ןעבָאה ןעק סָאװ םענייא ןופ קורדנייא

 ךיא .שימָאק ןעמוקסיוא זנוא טנעלפ רעייפ רעשיטסיכרַאנַא

 ןיא טכָאקרַאפ ןיא רע ןזַא ,טביולגעג רעמיא בָאה ךילנעזרעּפ

 ךרוד ןוא ךַאזטרָאּפס ַא סלַא גנונעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד

 -סיכרַאנַא יד ןיא .ןעננודניבראפ עכילנעזרעּפ ןופ סולפנייא םעד

 עטרעטסיײנַאב ןוא עטסנרע גונעג ןענופעג ךיז ןעבָאה ןעּפורג עשיט

 ןופ טייקכילנעמ רעד ןיא טביולנענ תמא ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ

 ,סיאול .ר .עיצולָאװער רעגידלַאב ַא ןופ ןוא טייהיירפ רעטולָאסבַא

 סָאװ סָאד .ייז ןופ רענייא ןעווענ טינ רעבָא זיא ,רעדיל רעייז

 ַא טאהעג טָאה טארקָאמעדילַאיצַאס ַא ןערָאװענ טציא זיא רע

 ןיא סָאד יו יױזַא .המחלמ זיא המחלמ רעבָא .םעט-רעדיוו ןימ

 ַא טכאמענ םעד ןופ רימ ןעבָאה ,אנוש ן'ראפ פאלק א ןעוועג

 עשידיא עסיורג ַא טיירנעגוצ ןעבָאה ריס .ןעזעוו ןעסיורג

 ַא סלא ןעטָארטעגסױרַא זןיא רע רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאזרַאפ

 ,ןעקרעמַאב ךיוא ָאד ליו ךיא  ײטרַאּפ רעזנוא ןופ דילנטימ

 עלַאקידַאר עצנַאנ יד רע טָאה ןערהָאי ערעטעּפש יד ןיא זַא

 ןהעזעג ןעביוא ןעבָאה רימ יו ,ןוא ,ןעפרָאװענקעװַא גנוגעװַאב
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 -ץנאג א ןעראוועג רע זיא ,"ןעגנורעניארע,, ס'גרעבנעזָאר .א ןיא

 .(-ָאנאקיש ןיא ןעשיטילָאּפ רעשיטארקָאמעד רעניליב

 רעשיטסיכרַאנַא רעטייווצ ַא טָאה רעטעּפש טייצ עסיוועג א

 טרהעלקרע ךיוא ךיז ,יקסנַאדשזרינ ןעמָאנ ן'טימ רענייא ,רערהיפ

 רעטסעב רעד ןעוועג זיא יקסנאדשזרינ .טארקָאמעד-לאיצַאס א ראפ

 טינ זיא רע םנה ןוא ,קראי וינ ןיא רענדער רעשיטסיכראנַא

 ךיוא ךיז ןעילוקרעביא ןייז זיא ,סיאול יװ גיטעט יוזא ןעוועג

 ךיוא זיא רע) ןעטסיכרַאנַא יד ראפ ּפַאלק רעסיורג א ןעוועג

 עוויטאוורעסנָאק רהעז ןיא ןעגנאגעגרעביא ןערהָאי ערעטעּפש ןיא

 זַא ,ןערעה ןעמונעג ךיז טָאה איפלעדאליפ ןופ ןוא .(ןעהייר

 זיא ,ןעטסיכרַאנַא עניטרָאד יד ןופ גנילביפ םעד ,ן'רענערּפ ייב

 .רעייפ רערענָאיצולָאװער רעד ןעראוועג טליקענּפָא קרַאטש ךיוא

 ןופ ןעלַאפ עלַא עזיד זַא ,גנוניימ יד סיוא טסקירד ןיגרוב

 ןופ טאטלװער רעטקעריד רעד ןעוועג ןענייז ננורעטכינסיוא

 יד ןוא טומ םעד טַאהעג טָאה ןאמקרעב  .סָאש ס'ןאמקרעכ

 ןוא ,טגידערּפעג טָאה רע סָאװ סָאד ןָאט וצ טייקניליװרעפּפָא

 עשיטסיכרַאנַא יד זיא סע שירַאנ יװ ןערָאװעג ךילטייד זיא ןַאד

 ;(ןעטַאהט-טלאווג ךרוד אדנאנָאּפָארּפ) "טאהט רעד אדנאנָאּפָארּפ ,
 םֹוד יו ןהעזעג ןוא ןעניוא יד טנעפעעג ןיוש טָאה ןעמ זא ןוא

 ןהעזרעד ךיוא ןיוש ןעמ טָאה ,קיטקַאט עשיטסיכרַאנַא יד זיא סע

 .עירָאעט עשיטסיכראנא יד זיא סע םוד יו

 ןעשיווצ .ןעטסיכרַאנַא ןעבילבעג ,ךילריטאנ ,ךָאנ ןענייז סע

 ןָאסירעמ .י ,ןהָאק לעקיימ ,וָארַאטָאלָאז ןעבילבעג זיא רערהיפ יד

 םעד ןופ ןוא ;(םיריױטקַאד ןערָאװעג ךָאנרעד ןענייז יירד עלַא)

 סלא .להָאצ עסיוועג ַא ןעבילבעג ךיוא זיא ??יַאפ דנע קנער,

 "רַאװק ןעשידיא ןיא םזיכרַאנַא רעד טָאה רעבָא גנונעווַאב א

 סאוו ,ןעטסיכרַאנַא יד ןוא .תושממ עדעי ןערָאלראפ ןַאד לַאט

 -ַארּפ רעייז ןיא ןעבָאה ,ןעלאעדיא ערעייז יירט ןעבילבעג ןענייז

 ןענידרעהירפ רעייז ןופ .ןעננורעדנע עסיווג טכאמעג םארנ

 .דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב רע זיא 1018 רעבמעצעד ןוא (*
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 עטקַארטסבַא ענידלושנוא ןַא ןערָאװעג זיא *םזיכרַאנַא טימַאניד,
 ןופ םזיכראנַא םעד ןענעו סיואכרוד ָאד דייר ךיא .,עירָאעט

 ,ןַאמדלָאנ ַאמע ןוא ן'טסָאמ ןַאהָאי וצ .ןעלַאטרַאװק עשידיא יד

 .תוכייש ןייק טינ סָאד טָאה ,ליּפשייב םוצ

8 1 

 -- .,ןָאל המעפ -- .טנעמלטעס יטיסריואווינוי --- .ץ'רּפ .ל .י
 /  ,גנידלאּפ -- .טירטס טייסרָאפ 146 -- .ןַאסניבָאר

 .ליעדדוג --- .גניק דראודע ,רעווָאמפ

 רעטייברא , יד ןעריטקַאדער ןעמונענ רעדיו בָאה ךיא

 ןעקורד וצ ןעביֹוהעגנָא ךיא בָאה טייצ רענעי םורָא ,"גנוטייצ
 ."יאלּפ, טפירשרעטנוא םעד רעטנוא ,ץרַּפ .7 .י ןופ ןעציקס

 עניילק , לעּפעק םענײמעגלַא ןַא רעטנוא ןעגנַאגעג ןענייז ייז

 -םיױרַא טָאה ןיילַא רע עכלעוו ,י"רעדניק עסיורג ראפ ךעל'השעמ
 .טלעטשעג

 ס'םיובנעגייפ טימ טעדניירפַאב ןעוועג ַאשרַאװ ןיא/ זיא ץרּפ

 "נַאמ יד ןעמוקעגנָא סָאד ןענייז םהיא ךרוד ןוא ,רענָאװש ַא
 בָאה ךיא סָאװ ,ץיטָאנ ןעלענַָאיצקַאדער ַא ןיא  ,ןעטּפירקס

 סלַא טריסנָאנַא ייז ךיא בָאה ,ךעל'השעמ עזיד ןעגעוו ןעבירשעג
 רעשירארעטיל רעד ןיא ןענייש ןעטלָאװ עכלעוו ,ןעלרעּפ ע'תמא,

 ."ךַארּפש רעדעי ןופ ןיורק

 -רע ןייז טכַאמענ טָאה קורדנייא ןעקרַאטש ?עיצעּפס ַא
 ן'ראפ טליּפש רע, ?עטרעװ סָאד ךיז טמהענ ןענַאװ ןופ , גנולהעצ

 .ענייז קרעוו ערעגנעל טקורדעג רימ ןעבָאה רעטעּפש "?.'?עווייט

 ןעזייוונָא ןוא ןעסָאנעג יד ראפ ןעזעלרָאפ ןעכַאז ענייז געלפ ךיא
 .טקעטש ייז ןיא סָאװ ,טנַאלַאט ןעכיוה םעד ףיוא

 טרהיפענ טייצ עסיוועג ַא ךיא בָאה ןעננולהעצרע עזיד בילוצ
 ןעבירשעגכרוד ךיז ןעבָאה ריס .,ן'ץרּפ טימ ץנעדנַאּפסערָאק ַא
 רָאּפ ַא ןיא רָאנ ,טונ טנעקעג שיסור טָאה רע שיסור ףיוא
 רעטרעװ עשילוּפ טלעטשעגניירא רע טָאה ,ךיא קנעדענ ,רעטרע
 ,(טינשסיוא) "ַאקזעריוו, טרָאװ םעד טָאטשנַא .עשיסור טָאטשנַא
 ןופ םענייא ןיא ,?ַאקמעיו, ןעבירשעג רע טָאה ,ליּפשייב םוצ
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 םהיא טָאה ןעמ סָאװרַאפ טרעזייבענ ךיז רע טָאה ףעירב ענייז

 ןעטנעמילּפמָאס ערעייא , .רַארָאנָאה ןייז ןעקיש וצ טגיטעּפשרַאפ

 טימ -- ,ןעבירשעג רימ רע טָאה -- ,םהענעגנא רימ ןענייז

 ."ןעבעל טינ רעבָא ךיא ןעק ןייֵלַא ןעטנעמילּפמָאק

 טייבראעג "גנוטייצ רעטייברא, רעד ןיא ןעבָאה רימ זַא

 רע זיא םעד טימ ,טסיזמוא סיואכרוד רעדָא ,טסיזמוא טעמכ

 ערעזנוא ךיז טָאה אקיועמַא .טנַאקַאב ןעוועג טינ ךילנײשרַאװ

 ַא סלַא טלעטשעגרָאפ רעמיא םייח רעטלַא רעד ןופ טײלסדנַאל

 ןיא .ןעסַאג יד רעביא ךיז ןערענלאוו סראלָאד ואוו דנַאל

 .דלָאג אמתסמ יז טדימש ,גנוטייצ עשידיא ַא ןַארַאפ זיא אקירעמַא

 ןופ ןעמוקַאב ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעגנולהעצרע עטשרע יד

 עטנעגילעטניא עּפורג רעשיטַאּפמיס א ןָא רימ ןענָאמרעד ,ן'ץרּפ

 ןעשיריא םעד ןיא טצעזַאב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רענאקירעמַא

 ךיא .ןערָאװעג טעדניירפאב ןיב ךיא עכלעוו טימ ןוא ?אטרַאוװק

 םוא ,ס'ץרּפ ןעכַאז ערעצריק יד ןופ רַאּפ א טצעזענרעביא בָאה

 רעטנאסערעטניא ַא ,ייז ןופ רענייא .ןעזעלוצרָאפ סָאד ייז ראפ

 טאהעג טָאה ,גנידלָאּפ .ק סמיישזד ןעמָאנ ן'טימ רענאקירעמא

 לעיצעּפס ךיא בָאה םהיא ןוא .קאמשעג ןעשירארעטיל םענייפ ַא

 רַאפ סָאװ ןעזייו טלָאװעג םהיא בָאה ךיא ,ןעניז ןיא טאהעג

 .ךַארּפש רעזנוא ןיא ךיז ןעזייו סע ןעטנַאלַאט ַא

 רעטלַא ןיימ ןוא רעווָאטס .ב סלרַאשט רענייא ,גנידלָאּפ

 טייסרָאפ 140 ןיא טצעזאב ךיז ןעבָאה גניק דראודע דניירפ

 ערעדנַא עכילטע ןעמוקניירַא טּפָא ןענעלפ ייז וצ ןוא ,טירטס

 טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא עּפורג יד .טייל עננוי רענאקירעמַא

 ךָאנ ןיא עכלעוו ,גנונעוַאב טנעמלטעס יטיסריואווינוי רעד ןיא

 .(* ךאז עיינ ךילמיצ א ןעוועג ןַאד

 ןעצעזַאב רענַאקירעמַא עטגידנעעג-טעטיסרעווינוא עטמעדליבעג (*

 -נוא ַא ןעצנַאלפוצנייַא קעווצ םעד טימ לַאטרַאװק ןעמירָא ןא ןיא ךיז

 ץַאלּפ ַא ייז ןעבעג וצ ,רעדניק יד ןיא ןעבעל ןעלעדיוא ,ןעטנעגילעמ

 ףרוד ןוא רעגווטש ןענודנעטשנַא ןַא ףווא טייצ יד ןעננוורברַאפ וצ ואוו

 ןעפיולוצמורַא טָאטשנָא .עינַאּפמַאק רעטכעלש ןופ ןעטיהסיוא ויז םעד

=== 
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 טעדנירגעג ןעוועג זיא טנעמלטעס יטיסריואווינוי עטשרע יד

 ,(יטסירק ןעבעל ,טירטס יסנעליד 26) לַאטרַאוװק ןעשידיא םעד ןיא
 -טנַאקַאב ןיימ ןענעוו רעטרעוו רֶאֹּפ ַא ןענָאז טשרעוצ ליוו ךיא

 ןהענרעביא רימ ןעלעוו ןַאד ןוא ,טלַאטשנַא ןעזיד טיס טפאש

 , .עפורג רעטנַאמרעד רעד וצ

 טָאה סע ;רעשידיא ַא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא דנענעג רעד

 עשטייד ןוא עשירייא לָאצ עשביה א טניואוועג ךָאנ רעבָא ןעטרָאד

 .(רענעילַאטיא ןוא ןעדיא ןעטרָאד ןעניואו טציא) ןעילימַאפ
 רעקריאוודעה רעדָא רָאטקעריד םעד טנערפענ לָאמַא בָאה ךיא

 ןעמ סָאװ ראפ -- ןעסייהעג רע טָאה ןָאסניבאר ןַאמרעה --

 ןייז ןיא ,לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןעבילקעגסיוא דָארג טָאה

 | : ןעוועג רעפטנע

 ןענייז רעדניק עשידיא יד ?ייוו ,זיא עכאזרוא ןייא ---

 ןעשיוצ .ןעסערעטניא עניטסייג ןעבָאה ייז .עטנאסערעטניא

 .ןענינעגרַאפ ַא זיא ןעטייברא וצ ייז

 ,וָאל הטעס ןעוועג זיא טנעמלטעס רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 רענייא ,שזדעלַאק ַאיבמָאלָאק ןופ טנעדיזערּפ רעגידסלָאמַאד רעד

 ןייֵלַא) ןילקורב ןוא קרָאי ןינ ןופ רענריב עטסנעהעזעגנָא יד ןופ

 ראפ םש א טָאהעג טָאה רע .(ןילקורב ןיא טניואוועג רע טָאה

 זיא רע .ןעשנעמ ןעלארעביל ןוא ןעטנענילעטניא ,ןעלעדייא ןַא

 רעקרָאי וינ א --- "ןָאינוי סנעזיטיס , רעד ןופ רערהיפ ַא ןעוועג

 ןעגרָאז וצ עבאנפיוא רהיא סלַא טרעלקרע עכלעוו טפַאשלעזעג

 ןעפמעקאב וצ ןוא ,גנוריגער-טדָאטש ענייר עכילרהע ןַא ןענעוו ךיז

 ןוא סניווק ,ןילקורב ןעוו ,רעטעּפש .סנעשיטילָאּפ עטּפורָאק

 ןיא ,קרָאי ןינ טימ ןערָאװעג טגינייארַאפ ןענייז דנעלייא-ןעטעטס

 םמכוילופ ,רעדניק ענעברָאדרַאפ טימ ןע'רבח וצ ךיז ןוא סַאג ן'רעביא
 עטעדליבעג עגידנעטשנַא ןופ טפַאשלעזעג יד ייז ןעבָאה ,רעכערברַאפ טימ

 ןעריטוקסיד ,רעכיב עטוג ןעזעל וצ וצ ויז ןענוואוועג עכלעוו ,ןעשנעמ
 -רעפ-טיוצ ערעדנַא ןוא סטרָאּפס ןעבָאה וצ ןוא ,םונונע עטנַאסערעטנוא

 ןעביוהעגנָא ךיז טָאה גנוגעוװַאב יד .ןפוא ןעגידנעטשנַא ןַא ףיוא ביורט
 עגונווא .אקירעמַא ןייק ןעמוקעג וז זיא ןעטרָאד ןוֿפ ןוא ,דנַאלגנע ןיא

 ןענייז מגוליימעב רהוא ןיא ךיז ןעבָאה סָאוװ רעגַאקירעמַא עגנוו וד ןופ

 ןערָאװעג סָאד ןענויז ייז רעדָא ,רעהירפ ןופ טמיטשעגילַאקידַאר ןעוועג
 .אפוג טיוברַא טנעמלטעס רעייז ךורד
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 רעטיירנ , ןופ רָאיעמ רעטשרע רעד סלַא ןערָאװענ דעטקעלע רע

 ."קרָאי וינ

 ןיב טירטס יסנעליד ןופ טנעמלטעס יטיסריואווינוי רעד ןיא

 נארטרָאפ א ןעטלַאה וצ ןעדַאלעננייא ןעוועג לָאס ייווצ ךיא

 ןענעוו ןעדיידר ןעטעבעג ךימ ןעמ טָאה לָאמ ןייא  ,(שילגנע ףיוא)

 ןיא וָאֹל הטעס .עירָאעט רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רקיע םעד

 טלעטשענ רימ רע טָאה רושטסקעל רעד ךָאנ ןוא ,דנעזעונַא ןעוועג

 סלַא ךיא בָאה רושטקעל רעטייווצ רעד וצ .ןענַארפ ענינייא

 ןוא ,דנַאלסור ןיא ףמַאק-סטייהיירפ םעד ןענָאלשעגרָאפ ַאמעהט
 ךיילנראפ א טכאמענ בָאה ךיא .ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןיא יז

 ןוא אקירעמַא ןיא רעוט טנעמלטעס יטיסריואווינוי יד ןעשיווצ

 עכלעוו ,"סעקינדָארַאנ, יד ,ןערענָאיצולַאװער עשיסור עטשרע יד

 ןעועג ןענייז ?סעקינדָארַאנ, יד ."קלָאפ ןיא ןעגנַאנענ , ןענייז

 ןעשיווצ טצעזאב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעדניק עשיצירּפ עטעדליבעג

 ,ןעלקיוטנע וצ ייז קעוצ ן'טימ ןעשנעמ עדנעסיוונוא עמירָא

 ןעיורפ ןוא טייל עגנוי יד ןענעוו ןענָאז ןעמ ןעק עבלעז סָאד ןוא

 -נהע יד טרעה ָאד רעבָא .סטנעמלטעס יטיסריואווינוי יד ןופ

 -ָאועד ןוא ןעטסילַאיצַאס ןעװעגנ ןענייז ענעי .ףיוא טייקכיל

 ןעזיד ןיא ןוא ,טייהיירפ ראפ טפמעקענ ןעבָאה ייז .ןערענָאיצ

 ןיא ָאד .סנעבעל ערעייז ןָאק ןיא טלעטשענ ייז ןעבָאה ףמאק

 ןערהיפ ֹוצ .ערעדנַא ץנַאנ ןעדנעטשמוא יד ןענייז אקירעמַא

 ,דנַאלסור ןיא ןערָאװעג טרהיפעג ןאד ןיא סע יװ ,ףמַאק אזַא

 ןעוועג ןעטלָאװ סטנעמלטעפס יד ןעוו ,ךָאד .גיטיונ ןעוועג טינ זיא

 ערעדנַא ץנַאנ ןערָאװעג ןָאטענ ייז ןיא טלָאװ ,עשיטסילַאיצַאס

 ןעגענ טנידערּפעג ןעבָאה "רעהעניקלָאפ , עשיסור יד .טיײברַא

 יטיסריואווינוי ,, יד דנערהעוו ; רסיק ןענעג יו טונ ױזַא עכייר יד

 יז .עכייר ןופ ןעטלאהענפיוא ןיילַא ןערעוו "סטנעמלטעס

 -נוא ערהיא טימ ןענייז ייז .ןעכַאמרעביא טינ טלעוו יד ןעליוו

 .ןעדירפוצ ןעטייקניטכערעננוא ןוא ןעטייהכיילנ

 ,ןעכילפעה ַא ףיוא טכַארבעגסױרַא דישרעטנוא םעד בָאה ךיא

 סטנעמלטעס יד בָאה ךיא ,ןפוא ןעכילטייד רעבָא ,ןעכילדניירפ

 ןעבָאה רענאקירעמא עטנענילעטניא יד ןוא ;ןעפָא טריקיטירק

 ךיא סָאװ .ךילדניירפ ךיוא ןוא םַאזקרעמפיוא טרעהענסיוא ךימ
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 ייז טָאה רעהעגיקלָאפ עשיסור יד ןענעו טלהעצרעד ייז בָאה

 .נערב ַא ןהֶא טריסערעטניאראפ
 עּפורג עסיורג ַא טלעגנירעגמורַא ךימ טָאה גניטימ םעד ךָאנ

 .סרעפטנע ןוא ןעגַארפ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה רעדיוו ןוא ערעייז

 טימ טסעומשעג ,לָאמ רָאֹּפ ַא ךָאנ טכוזַאב ייז בָאה ךיא
 ,טרהיפעג ןעבָאה ייז סָאװ ,"סבָאלק , ענעדישראפ יד טקוקַאב ,ייז
 טכארבראפ ןעטרָאד ןעבָאה סָאװ ,רעדניק יד וצ טקוקעגוצ ךיז

 .טייצ עיירפ יד
 ,ןע'נָאסניבאר רעטסימ טימ ןעכערּפשענ עניימ ןופ םענייא ןיא

 םעד ןעגעװ טגערפענ םהיא ךיא בָאה ,רעקריאוו-דעה םעד

 ,ןעטעטילַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ יד ןופ סיִאב ןעשיווצ דישרעטנוא

 ןיא רעפטנע ןייז ןוא ,טנעמלטעס ןייז ןיא ןיירַא ןעמוק סָאװ

 ' : ןעוועג
 ךיז רע טמענ ,יִאב רעשירייא ןַא ןיירַא טמוק סע ןעוו ---

 טגנַאפ רעדיו יִאב רעשידיא ַַא .סווָאלננניסקאב וצ ךייֵלג

 .זיא סע ןעמעוו טימ עטַאבעד ַא ןֶא ךיילג

 עשימָאק יד ןהעזעג ךילכעזטּפױה ןעבָאה ןעטסילַאיצַאס

 ןעבינ ןעריקנַאב רעדָא ןעטנאקירבַאפ :גנונעװַאב רעד ןופ טיי

 ייז עצַארּפ סעמעוו ןופ ,רעטייברא זַא קעװצ םעד טימ טלענ

 -ךילריצ, ןערהיפ ךיז טייקמירַא רעייז ןיא ןעלָאז ,ךייר ןערעוו

 םעד ךרוד זַא ,ןעהעזעננייא ךיילג רעבָא בָאה ךיא ."ךילרינַאמ

 טרָאס רעסיוועג ַא ןָאטעגּפױא טרעװו טנעמלטעס יטיסריואווינוי

 עדנעקנעד ךיז ןעניפעג רעוט יד ןעשיווצ זא ,טייברא עטונ

 גנורהירַאב רעייז ךרוד זַא ןוא ,ןעשנעמ ענעטירשענטרָאפ ןוא

 .םזילַאיצַאס םוצ וצ ייז ןופ ענינייא ןעמוק ןעסַאמ יד טימ

 טניואוועג ןעבָאה סָאװ ,רענאקירעמַא עטעדליבעג עכילטע יד

 יטיסריואוויני רעד טימ ןעבָאה ,טירטס טייסרָאפ 146 ןיא

 .טַאהעג טינ גנודניבראפ ןייק טירטס יסנעלעד ןופ טנעמלטעס

 עגידנעטשטסבלעז ןָאטעג ןעבָאה ייז .טריקיטירק רהיא ןעבָאה ייז

 ןעוועג ןענייז ייז זַא ,ןעגָאז ןעק ןעמ ןוא ,טייברא טנעמלטעס

 .ןעלַאטרַאװק עשידיא יד ןיא גנונעװַאב רעד ןופ רעדנירג ע'תמא יד

 ןופ ?עקינייא ןַא ןיא גנידלָאּפ רעטנַאמרעד ןעביוא רעד
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 ןעועג זיא רעכלעוו ,גנידְלָאּפ רעלעטשטפירש רענאקירעמַא םעד
 טימ טָאה ןוא ,גניווריוא ןָאטננישַאװ וצ ףתוש רעשירַארעטיל ַא

 לעקינייא רעד ,גנידלָאּפ .קרעו ענינייא טסַאפראפ ןעמַאזוצ םהיא

 -- ןעמָאנ ןעטסלעטימ ןוא ןעטשרע ס'ןעדייז ןייז טָאה רע)

 -עמַא ןיא טעטיסרעוװינוא א טגידנעענ טָאה (ּפָאקרױק סמיישזד

 ןוא שטייד טנעקעג טָאה רע  ,דנַאלשטייד ןיא ךיוא ןוא אקיר

 טָאה ןוא קרעו עטסעב יד ןיא ןעזעלַאב ןעוועג זיא ,שיזיוצנארפ

 אקירעמַא ןיא .טסנוק ןוא רוטַארעטיל וצ עביל עפיט ַא טאהעג

 ןליפַא טירש ןוא טירט ףױא טינ ּפיט אזַא ןעמ טנענענאב

 ןייז .רענעטלעז ךָאנ ןעוװעג רע זיא ןערהַאי ענעי ןיא .טנייה

 עילימַאפ רעייז .ןַאמס רעטעדליבענ ַא ןעוועג ךיוא זיא רעטָאפ
 -עג ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנַארנימיא עשידנעלַאה יד ןופ טמַאטש

 .קרָאי וינ טדָאטש יד טעדנירנ

 טנעמענעט עמירָא עכילנהעוועג ַא זיא טירטס טייסרָאפ 86

 ףיוא  .לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא זיוה

 גנוניואוו ַא טאהעג גנידלָאּפ טָאה זיוה ןעזיד ןופ רָאלפ ּפַאט םעד

 ןעוועג טינ םהיא ייב ןענייז סרָאלפ יד ףיוא .ןערעמיצ עכילטע ןופ

 ץלַא .עכַאפנייא ןֵא ןעוועג זיא לעבעמ יד ןוא ; סטעּפרַאק ןייק
 ןוא ןח םעד טימ ןוא טייקנייר טימ טלעניּפשעג רעבָא טָאה

 .ןעבעל ןעלעדייא ,ןעטנענילעטניא ןַא ןופ קַאמשענ

 עמירֶא ןופ סיִאב ןעמוק ןעגעלפ ענייז ןערעמיצ עזיד ןיא
 ןוא ןעזעל ייז טימ טגעלפ גנידלָאּפ ןוא סעילימַאפ עשידיא

 עזיד ןענעלפ ָאד עקַאט ןוא .םינינע עשירארעטיל ייז ןערעלקרע

 ןופ סנָאסעל ערעייז ןענרעל ,"קריָאו םוָאח , רעייז ןעכַאמ סיִאב

 עטנַאקַאב ןערָאװעגנ רעטעּפש ןענייז ייז ןופ ענינייא) ?וקס

 רעטמהירַאבטציא רעד :ליּפשייב םוצ יוװ ,ןעטייקכילנעזרעּפ
 ןוא ,דנאלננע ןיא ךיז טניפענ רעכלעוו ,ןײטשּפע רָאטּפלוקס

 ןיא טסואוַאב טוג זיא רעכלעוו ,שטיוװָאקשָאמ ירנעה .רד

 ,סיִָאב ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז ןעו .,רעוט-ללכ סלַא קרָאי וינ
 .(ןערעמיצ ס'ננידלָאּפ ןיא ןהעז ייז ךיא געלפ

 נעלפ ןוא ןערָאװעג טעדניירפאכ ןע'גנידְלָאּפ טימ ןיב ךיא

 רעשיסור רעד ןעגעוו ןעסעומש ןענעלפ רימ .ןעכוזַאב טפָא םהיא

 ךרוד ןערָאװעג טנַאקַאב ןיא רע רעכלעוו טימ ,רוטַארעטיל
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 רימ ןענעלפ ךיוא ןעננוצעזרעביא עשיזיוצנַארפ רעדָא עשטייד

 טָאה םזילַאיצַאס רעד .ענארפ רעלַאיצָאס רעד ןענעוו ןעדייר
 -קרַאמ עשיטערָאעט יד טינ םנה ,טרילעּפַא קרַאטש םהיא וצ

 .טייז עשיטסיס
 רעוָאטס .?ּפוטס ,, ן'פיוא טניואווענ ןעבָאה גניק ןוא רעווָאטס

 ראפרעד ;גנידלָאּפ יו רעגיטעט ןוא רעשינרענע ןעוועג זיא
 רוטארעטיל טימ טריסערעטניא רענינייו ךיז רע טָאה רעבָא

 .טסנוק ןוא
 "ימאפ עשידיא טניואווענ ןעבָאה סרָאלֿפ ערעדנַא יד ףיוא

 -דנוארג םעד ןעכוזַאב טּפָא ןענעלפ רעדניק ערעייז ןוא ,סעיל

 ןעועג רעמיא ןענייז ייז ואוו ,רָאלפ-ּפַאט םעד רעדָא רָאלּפ

 .ןעמָאקליװ

 טּפעלקעגמורַא ךיז ןעבָאה ן'רעווָאטס ןוא ןע'גנידלָאּפ םורַא
 רענייא .טייל עננוי רענאקירעמַא עטעדליבעג ערעדנַא עכילטע

 רעננוי רענהעש א ,רעכיוה א ,?יעדדונ ןעסייהעג טָאה ייז ןופ
 רעד ףיוא זיױה טנעמענעט ַא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ,יקנעי
 ננירלָאּפ ןעכלעוו טימ ,סעווצ ןעבלעז םעד טימ ,טירטס רעטכַא
 ,טירטס טייסרָאפ ףױא טניואווענ ןעבָאה רעווָאטס ןוא

4 
 ,ןָאילעד לעינעד --- .קרָאי וינ ןיא בולק ס'ימאלעב

 ןהעז ךיוא ךיז ךיא געלפ ןעלַאקידַאר רענַאקירעמַא טימ

 עט4 טסיא 64 ןיא ,םואעסייל רָאבייל רענַאקירעמַא רעזנוא ןיא

 סָאד .ןעבולק רעקרָאי וינ ס'ימַאלעב ןופ םענייא ןיא ןוא טירטס

 -ָאשענ ןייק רעבָא ,"יירד רעמונ בָאלק טסילַאנָאשענ, ןעוועג זיא

 קרָאי וינ ןיא זיא 72 רעמונ, ןוא "1 רעמונ , סבָאלק טסילענ

 ,טעדנירגעג ךיז ןעבָאה ייז ןעו .ןעווענ טינ ךילטנענייא ןיוש

 ,רעטסנעפ עכיוה יד ןופ ןעשנעמ עכייר ןופ ןענאטשאב ייז ןענייז

 ַא ןעועג ךיוא סָאד ןיא ייז ייב .ןָאטסָאב ןיא יװ ױזַא

 ןעטלַאהעג קרָאי וינ ןיא ךיז טָאה עדָאס יד ןוא .ךַאז-עדָאמ

 טינרָאנ זיא סבָאלק ייווצ יד ןופ ,ןָאטסָאב ןיא יוו רעגינייוו ךָאנ

 ןופ ןענַאטשַאב זיא רעבָא 8 רעמונ בָאלק, רעד ,ןערָאװעג
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 ןערעה וצ טַאהעג בעיל ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עכילנהעוועג ץנַאג

 -עגּפָא ןענעלפ עכלעוו ,סרושטקעל יד  ,טרָאװ ןעלַאקידַאר ַא

 לַאקָאל-סגנולמַאזרַאפ ַא ןיא גָאטימכָאנ גָאטנוז ןערעוו ןעטלַאה
 .טכוזַאב טוג ןעוועג רעמיא ןענייז ,טירטס עט28 טסעוװ ףיוא

 ןענַאטשַאב ןָא ביֹוהנֶא ןופ ָאד זיא םלוע םעד ןופ לייט רעשביה ַא

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןֹופ רעדילנטיס עדנעדייר-שילגנע ןופ

 ךיוא בור סָאד ןענייז סרערושטסעל יד ןוא ,ייטראּפ רעטייברא

 עשביה ַא .(טפָא ץנַאנ ןערושטקעל ַאד געלפ ךיא) ערעזנוא ןעוועג
 רעדילנטימ ןעווענ עקַאט ןענייז רעדילנטימ-בולק יד ןופ לָאצ

 -עמַא ערעדנַא טרעהעג ןעבָאה בולק םוצ .ײטרַאּפ רעזנוא ןופ
 ןעבָאה סָאװ ,רעדילנטימ בולק יד ןופ עטסיימ ןוא ,ךיוא רענַאקיר
 ןיא ךָאנרעד ןענייז ,טרעהעג טינ ייטראּפ רעזנוא וצ טשרעוצ

 ןעו טייצ א ןעמוקעג זיא זייווכעלסיב .,ןעטָארטענניירא רהיא

 ןעוועג ןעמָאנ ןיא רָאנ זיא 78 רעמונ בָאלק טסילענָאשענ, רעד

 ןעוועג רע זיא טייקכילקריוו רעד ןיא .בולק "טסילענָאשענ, ַא

 םעד רע טָאה ךילדנע ןוא .גנונעװַאב רעזנוא ןופ שטנערב ַא
 לעיציפֶא ןיא רע .ןעכיורבעג וצ טרעהעגפיוא ךיוא ןעמָאנ
 ,ײטרַאּפ רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ שטנערב ַא ןערָאװעג

 ענידנאטנוז יד ןעכוזַאב טפָא ןענעלפ סָאװ ,יד ןעשיווצ

 ןעועג זןיא ,"8 רעמונ בָאלק טסילענָאשענ, םעד ןופ סרושטקעל

 ןיא ןערָאװעג טנַאקַאב ןענייז רימ ןעמעוו טימ ,ןָאילעד לעינעד

 סלא ןהעזענ םהיא רימ ןעבָאה ןעטרָאד .דנַאב ןעטייווצ םעד

 ןעבָאה רעטעּפש .ננונעװַאב שזדרָאשזד ירנעה רעד ןופ דילנטימ

 ס'ןעמקריִאװו, םעד ןופ עיצקאדער רעד ןיא טנענענַאב םהיא רימ

 .רָאטקַאדער רעד ןעװעג זיא לעינעפ ןעיסול ןעוו ,"טיעקָאוודע

 -ַאיצָאס רעד ןיא סערעטניא א ןעזיועגסױרַא רע םָאה ןַאד ןיוש

 סערעטניא רעזיד טָאה ,1892 ןיא ,טציא  .גנונעוַאב רעשיטסיל

 ,סעדער עצרוק יד ןיא .רעכילטייד ךָאנ טקרעמעג םהיא ןיא ךיז

 ןעטַאבעד יד ןיא נידנעמענ ל?ײטנַא ,ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ

 ,4 רעמונ בָאלק טסילענַאשענ, םעד ןופ סרושטקעל יד ךָאנ

 -ֿלָאפ ַא סלֵא ןעכערּפשסױא ןעמונעג ךיז זייווכעלסיב רע טָאה

 ןעדַאלעגנייא םהיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא  .טסילַאיצַאס רעגידנעטש
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 -ענסיוא ןַא ןעוװעג רושטקעל יד ןזיא ,רושטקעל א ןעטלַאה וצ

 ,גארטרָאפ רעשיטסילַאיצַאס רעטנעכייצ

 ןוא רענדער רעדנעצנעלג ַא ןעועגנ טּפיוהרעביא זיא רע

 רעניהעפ ןוא רעטעדליבעג-ךיה ַא ןעועג זיא רע ,רערושטקעל

 גארטרָאפ א רענייז ןוא ,טפַארק-רענדער רעקרַאטש ַא טימ ,שנעמ

 גנערטש ,לָאטשירק יװ רָאלק ,ךײרסטלַאהניא ןעוועג רעמיא ןיא

 א ןעועג רע זיא ןהעזסיוא ן'פיוא .טנַאסערעטניא ןוא שינָאל

 ענהעש ןוא דרָאב רעצרַאװש רענהעש ַא טימ ,ןַאמ רענהעש

 םימ ,טייקירג טימ טצירּפשאב סָאװטע רָאנ ,רָאה עצרַאװש

 .ּפָאק עטנַאסערעטניא רהעז ַא ןוא םינּפ ןעטנַאסערעטניא ַא

 -סיױא ןַא ןעװעג רע ןיא ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןיא

 רע ןוא ,(אקירעמַא-דיז ,ַאלעוזענעוו ןופ ןעוועג זיא רע) רעדנעל

 "ה, םעד רָאנ ,טנעצקא ןא טימ לעסיבא שילגנע טדערעג טָאה

 א יו --- רעגייטש ןעשינאּפש א ףיוא ןעדיירסיוא טפָא רע טנעלפ

 רעד ןופ רעטסיימ רענידנעטשלאפ א ןעוועג רעבא זיא רע ."ח,

 ,רושטקעל ַא רענייז וצ ךיז גידנערעהוצ ןוא ,ךַארּפש רעשילננע

 רענערָאבעג ןייק טינ ןיא רע זא ,ןעסעגראפ רָאג ךיז ןעמ טנעלפ

 ,ירעדנעלגנע רעדָא רענאקירעמא

 רעד וצ ןעגנַאנענרעביא ןזיא ְךע יצ טינ קנעדענ ךיא

 ןעצנַאג םעד טימ ןעמַאזוצ ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילַאיצָאס
 זיא רע .רעהירפ לעסיבַא רעדָא ,"8 רעמונ בָאלק טסילַאנָאשענ;

 ןעועג רע ןיא זנוא רַאפ ןוא ,דילנטימ א ןערָאװעג סלַאפנערעי

 טניז רימ ןעבָאה גנונעוַאב רעזנוא ןיא סניווענ רעסיורנ ַא

 בױא ןוא .טאהעג טינ טפארק עניטכיו ַאזַא ץ'שטיוועש

 ןוא רָאטַאטינַא סלא רעלופטנַאלַאט ?יפ ןעועג זיא שטיוועש

 "נייא רהעמ טימ ,ןעטייהנעגעלעג עכילרעייפ עסיורנ ייב רענדער

 ןיא ,ךַארּפש ןייז ןיא עיזעָאּפ ןוא טכַארּפ טימ ,טפארק-סגנודליב

 .רערושטקעל סלַא רעגניטכיוו ןעוועג ןָאילעד

 ןופ שטנערב רענַאקירעמַא םעד ראפ רושטקעל עטשרע ןייז

 ןופ לַאז ןעסיורג םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ייטראּפ רעזנוא

 ןייז .טירטס עט4 טסיא 04 ףיוא ,םואעסייל רָאבייל רעזנוא
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 סע'סקרַאמ טָאה רע ,"עירָאעט ס?רָאמ , יד ןעוועג זיא ַאמעט
 -.רעביא קירוצ נעט ענינייא טימ ?לאטיּפַאק סָאד , קרעו טּפױה
 זיא ענייז רושטקעל עגיזָאד יד ןוא ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןעזעלעג
 ןעגעוו רערושטקעל סלַא ןעמַאזקע ןייז ןעוועג ןיז ןעסיוועג ַא ןיא
 | .םזילַאיצַָאס ןעשיטערָאעט םעד

 רעביא גארטרַאפ רעטסעב רעד ןעוועג ךילניײשרַאװ זיא סָאד
 זיא סע ןעװ טָאה קֹרָאי ןינ סָאװ ,ןעעדיא עשיטסיסקרַאמ יד
 .טקיצטנע ןעוועג ןענייז עלַא ,טרעהענ רעהירפ

 ןעגעוו ,טייקניניילק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא גניטימ ןעזיד ףיוא
 .ןענָאמרעד טפָא רעטעּפש ךיז געלפ ךיא רעכלעוו

 טנעפעעג , ,ךילנהעוועג יװ ,ןעמ טָאה רושטקעל רעד ךָאנ
 ןעדלעמ טלָאװעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,רערעהוצ יד ראפ "רָאלפ םעד
 .טרעפטנעעג ייז רערושטקעל רעד טָאה סולש םוצ ןוא ,טרָאװ םוצ
 ןעטנַאטַאבעד יד ןופ םענייא ןופ ןעמָאנ םעד ןָאילעד טָאה ייברעד
 -אבעד םעד רע טָאה קיטשנעדלָאג טָאטשנַא .: טהערדענרעביא
 -פעוו ,רענאקירעמַא רעטלַא ןא .קניטשנעדלָאג ןעפורעגנָא טנַאט
 זַא ,טניימעג טָאה ,רערעהוצ יד ןופ רענייא ןעוועג ןיא רעכ
 ןַאד .טכיררַאפ םהיא טָאה רע ןוא תועט ַא ךאפנייא טָאה רע
 רעדיו ןעמָאנ ןעבלעז םעד ןוא ןָאטעג ךַאל ַא ןָאילעד טָאה
 .רענייטש רעדנַא ןַא ףיוא ,טהערדענרעביא

 .קורדנייא ןעמהענעגנַאנוא ןַא טכַאמעג טָאה גנוריסַאּפ יד
 עלעטימ יד ןיא ןאמ א זַא ,טביולגעג טינ טסָארּפ ךיז טָאה סע
 ןָאטּפָא לָאז ,רעטלעקיווטנע ןוא רעטעדליבעג ַאזַא ןֹוא ןערהָאי
 -םיוו ןוא עטסעב יד יו ױזַא רעבָא .לעציּפש ןעשרעדניק אזַא
 א לָאמַא ןהעגַאב ןֹוא ןערעלהעפ ןעבָאה ןעשנעמ עטסגיט
 ףױא .טכַאמענ טינ ןעזעוו ןייק ןופרעד ןעמ טָאה ,טיײקשירַאנ
 ננוקריוו ןייק סָאד טָאה ןע'נָאילעד רַאפ גנורעטסייגאב ןיימ
 .טַאהעג טינ

 ,ןענניטימ עשידיא ערעזנוא ףיוא טרחיפעג םהיא בָאה ךיא
 רענדער םעיינ רעזנוא סלַא טלעטשענרָאפ םהיא םוטעמוא ןוא
 .ןעשנעמ ןעטבַאגַאב ןוא ןעטעדליבעג-ךיוה ַא סלַא ,רערושטקעל ןוא

 וצ גניטימ ןופ טרהיפענ םהיא בָאה ךיא יװ קנעדעג ךיא
 טָאה עיצאזינַאנרא יד .ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק רעד ייב גניטימ



 ןעבעל ןיימ ןופ רעמעלב 84

 עדעי .טירטס ןָאטנניװיר 128 ןופ סרָאלפ עֶלַא ןעמונרַאפ

 ןעגנַאגעג ,ָאזלַא ,ןענייז רימ .רָאלּפ רעדנוזַאב ַא ףיוא גנולײטּפָא

 ,טלעטשעגרָאפ םהיא ךיא בָאה םוטעמוא }רָאלפ וצ רָאלּפ ןופ

 זַא ,םרעהעג בָאה ךיא .עדער עצרוק ַא ןעטלַאהעגנ טָאה רע ןוא

 טקַאפ םעד געלפ ךיא ןוא ,עילימַאפ רעכייר ַא ןופ טמוק רע

 ַא ןעבָאה םנעקעג טָאה רע זא ,ןעזייו וצ םוא ,ןענָאמרעד

 רעטייברא רעד וצ ּפִא ךיז טיִנ רע זַא רעבָא ,ערעירַאק עכייר

 עשידיא עזיד ןופ םענייא ראפ יװ ,קנעדעג ךיא  .גנוגעווַאב

 םגערפעג םהיא ךיא בָאה ,טירטס ןָאטגניװיר 128 ןיא ,ןענניטימ

 עכילטע זַא ,ןעוועג זיא רעפטנע ןייז ןוא ,ןערעטלע ענייז ןענעוו

 .רעטכיר ןענייז החּפשמ ןייז ןופ רעדילגטימ

 ןעטלַאהעג רע טָאה 1898--1899 ןופ רעטניוו םעד ןיא

 ףױא ץלַא ,טדעטש ערעדנַא ןיא ןוא קרָאי וינ ןיא סרושטקעל

 .יטראפ רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןעננולמאזראפ

 ךױא טָאה רע .ןעסקאוועג לענש ןיא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז

 ןוא שטנערב ןייז ןופ ןעגנולמַאזראפ-סטפעשעג עלַא טעדנעטַא

 םוטעמוא .סעשטנערב רעקרָאי וינ עֶלַא ןופ ןענניטימ עניימעגלַא יד

 ןייז טימ ןעמַאװצ .סעיסוקסיד יד ןיא טנילײטַאב ךיז רע טָאה

 ןענױטשעג זיא רערושטקעל ןוא רענדער סלַא טעטירַאלוּפָאּפ

 .אפונ ייטראּפ רעד ןיא סולפנייא ןוא עלָאר ןייז

.5 

 --- .ןַאמסילָאּפ רעשידיא א --- .דרָאפנעה --- .טדעטש עליפ ןיא

 -- .ףֿפָאקסוַארק .רד --.סעטַארג רעטניה ןעדנוטש רַאּפ ַא

 ם'מיובנעגייפ --- .לעקנָא ם'ליעדדוג --- .ןעמורוו רעטלָאװ
 לעיירט

 ,ןָאטסָאב ,איפלעדאליפ טכוזאב ךיוא ךיא בָאה רעטניוו םענעי

 ,זויקַאריס ,רעטסעשטָאר ,ןעווייה-דוינ ,ןייטירב-וינ ,דרָאפטרַאה

 בָאה ךיא  .ָאנַאקיש ןֹוא רָאמיטלַאב ,טרָאּפטעבַאזילע ,קרַאונ

 ןיא רעבָא ,שידיא ףיוא טרושטקעלעג ןוא טדערענ סנעטסיימ

 םוצ ,איפלעדַאליפ ןיא .ךיוא שילננע ףיוא רעטרע עגינייא

 ַא ןעטלַאהעג ךיא בָאה ,נאטימבאנ גאטנוז ַא ןיא ,ליּפשייב
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 ןיא .ןָאינוי רָאבייפ ?ַארטנעס רעניטרָאד רעד ייב רושטקעל
 -אקירעמַא רעטנענילעטניא ַא טגילײטַאב ךיז טָאה ןעטַאבעד יד
 רעד זיא סָאד .דרָאפנעה *ןעב , ןעמָאנ ן'טימ רעטייברא רענ
 עניטכיו א טליּפשענ רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,דרָאפנעה רעבלעז
 ןעװעג ןױש ןיא רע ןעוו ןוא  .ײטרַאּפ רעזנוא ןיא עלָאר
 עליפ ייב רע טָאה ,רענדער רעשיטסילַאיצַאס סלַא טמהירַאב
 רושטקעל רעיפלעדַאליפ ענעי טנָאמרעד ךילטנעפע ןעטייהנענעלעג
 ךיא סָאװ ,סרעפטנע יד טימ זַא ,ןערהעלקרע טנעלפ רע ,עניימ
 רע עכלעוו ,ןעטנעמונרַא יד ףיױא ןעבעגעג גאטנוז םענעי בָאה
 םהיא ךיא בָאה ,ןעעדיא ערעזנוא ןעגעג טלעטשעגסיורַא טָאה
 .םזילַאיצָאס םוצ טרהעקַאב

 ןעטלַאהעג רעטניוו םענעי בָאה ךיא סָאװ ,רושטקעל ַא ךרוד
 זיא ,איפלעדַאליפ ןופ יטעייסָאס רושטלָאק לעקיהטע רעד ראפ
 ןופ ןירערהיפ-טּפיױה יד ןערָאװעג טרהעקַאב םזילַאוצָאס םוצ
 ,רעעוו סעסימ ,טפַאשלעזעג רענעי

 ראפ רושטקעל א ןעטלאהעג ךיוא ךיא בָאה רעטניוו םענעי
 ןענַאטשעגנייא ,רעטסעשטָאר ןופ יטעייסָאס רושטלָאק לעקיהטע רעד
 ,ןאמרעב סירָאמ טסילַאיצָאס ןעשידיא םעד ייב ןעטרָאד ךיא ןיב
 ןיא .ייטראּפ רעזנוא ןיא גיטעט רהעז ךיוא טציא זיא רעכלעוו
 פעקיהטע רערעטסעשטָאר רעד ייב גניטימ םענעי וצ גוצַאב
 טפיוה רעד יו ,ןַאמרעב עסָאנעג טלהעצרעד יטעײסַאס רושטלָאק
 ןעמָאנ ן'טימ ידוחי רעכייר ַא ,יטעייסָאס רעד ןופ רערהיפ
 ,רימ ןענעג ןעטנעמוגרַא עהייר ַא טגיטרעפעגוצ טָאה ,ןָאמאלאס
 ףיױא ןענַארפ ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןעבירשעגפיוא ייז טָאה רע
 ףךיז רע טָאה ,ןערָאװעג גיטרַאפ ןיב ךיא ןעוו ,נארטרָאפ ןיימ
 םהיא ייב בָאה ךיא .ןעזעלענרָאפ ייז ןוא טלעטשענקעוַא
 ךיא סָאװ ,ןעסיוו טנעקעג סיוארָאפ טָאה רע ױזַא יו ,טנערפעג
 ,"תוישק,, יד ןופ בור סָאד זַא ,ןעזיוועג בָאה ךיא ןוא ,ןענָאז ?עוו
 וצ טינ רָאנ ךיז ןעסַאּפ ,טיירנענוצ סיוארָאפ טָאה רע סָאװ
 .נארטרָאפ ןיימ

 ,קייטסימ ַא טכַאמעג טָאה רע זַא ,ןעבענעגוצ טָאה ןאמאלאס
 רערעפיט ַא זיא םזילַאיצַאס רעד זַא ,ןעבענעגוצ ךיוא טָאה רע ןוא
 .טניימעג טָאה רע יװ ןינע
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 ,רַארבעפ ןיא טכוזַאב רעטניו םענעי ךיא בָאה ָאנַאקיש

 ןיא ןעװעג ןיב ךיא ןעו ,ץרעמ עדנע ,טַאנָאמ ןעטסקענ םעד

 .טריטסערַא ךימ ןעמ טָאה ,אימלעדאליפ

 -סילָאּפ רעשידיא ַא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה ַאיפלעדַאליפ ןיא

 ,רעּפסַאק ןעמָאנ םעד טימ ,ןרָאננוא ןופ גנוי רעדנעסיוונוא ןַא ,ןאמ

  ףטשעג א ןוא רָאה עצרַאװש טימ ,רעקרַאטש ַא ,רעטיירב ַא

 ַא ףיא רע טָאה רעהירפ רֶהְאֹי רֶאֹּפ ַא טיס םינּפ ןעטלעּפ

 ,ן'רענערּפ ,ןעטסיכרַאנַא יד ןופ רערהיפ םעד טריטסערַא גניטימ

 ,איפלעדַאליפ ןופ ןעסָאנעג עטסגיטעט ערעזנוא ןופ םענייא ןוא

 רענערּפ זא ,ןעוועג זיא ייז ןעגעג גנוגידלושאב יד .,סיללינ ריאמ

 טָאה סיללינ זַא ןוא עיצולָאװער ַא וצ םלוע םעד ןעפורעג טָאה

 רעד ראפ ןָאשקעלָאק ַא טכַאמענ ןוא טציטשרעטנוא םהיא

 ייז ןוא ןָאזירּפ וצ טלייטרוארַאפ ייז טָאה ןעמ  .עיצולָאװער

 .טַאנָאמ טכַא ןעסעזענּפָא ןענייז

 בָאה ךיא יה םעדכאנ טריטסערַא רעּפסַאק טָאה ךימ

 -טריוש רעיפלעדַאליפ יד ייב גניטימ ַא ףיוא עדעד ַא ןעטלַאהעג

 עטכישעג עצנַאג יד .קיירטס ַא ןופ טייצ רעד ןיא רעכַאמ

 ןעמוקעגסיוא טינ זיא גניטימ םעד ףיוא .ךילרעכעל ןעוועג זיא

 זיא עדער ןיימ ; "עיצולָאװער , טרָאװ םעד ןענַאמרעד וצ וליפַא

 זיא סע גיטכיוו יווװ גנורעלקרע רעכילנהעוועג ַא ןיא ןענאטשאב

 יירט ןעביילב וצ ןוא טסעפ ךיז ןעטלַאה וצ רעטייברא יִד רַאפ

 .טייקנינייא רעייז

 -עגסױרַא ןיב ךיא .טנידנעעג ךיז טָאה גנולמאזראפ יד

 "ןָאינוי ןוא ןעסָאנעג עכילטע טימ טיײלנַאב ןוא ,לָאה ןופ ןעננַאנ

 םעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעמונרַאפ ךיז ךיא בָאה ,טייל

 רעּפסַאק זיא ,טירט עכילטע ןעננַאגענּפָא ןיב ךיא ןעוו ,לַאזקָאװ

 טימ ּפַאכ ַא ןעבענעג רימ טָאה ןוא ןעלַאפעגפיורַא ריס ףיוא

 רעכילרהעפעג א ןעװעג טלָאװ ךיא יװ ױזַא ,סעּפַאל עדייב

 טריטסעדַא ךױא ןעמ טָאה רימ טימ ןעמַאזוצ ,ךעכערברַאפ

 ןיוועל ,ןָאינוי רעכַאמ טריוש רעד ןופ רערהיפ יד ןופ ייווצ

 .יקסנַאלוס ןוא

 ירַאפ ןוא זיוה-ךָאשייטס ש ןיא טכַארבענ זנוא טָאה ןעמ



 207 1898 וולושוד זיב 1809 רעבָאטקָא ןופ

 ןעמונעגסױורַא זנוא ןעמ טָאה דלאב רעבָא .סלעס ןיא טרַאּפש
 .ליעב ףיוא

 -ווציִלֲאּפ ַא ראפ טכַארבעגרָאפ ךימ ןעמ טָאה ןענרָאמ ףיוא

 .ןילוועד ןעמָאנ ן'טימ רעטכיר

 .טנערפענ רע טָאה --- ?גנונידלושַאב יד זיא סָאװ ---

 טָאיאר ַא ןעכַאמ וצ רעקיירטס טצעהעג טָאה ןַאמ רעזיד ---
 ,טרעפטנעעג רעּפסַאק טָאה--

 רעד .ןיא סָאד ךילרעכעל יו ןערהעלקרע טפורּפעג בָאה ךיא
 ךיא ?עװ דלושנוא ןיימ .,ןעזָאלעג טינ רעבָא רימ טָאה שזדָאשזד
 טָאה רע ןוא ,טנָאזעג רע טָאה ,לעיירט ן'ףיוא ןעזייווַאב ןענעק

 עטכישענ יד ,ל?יעב ראלָאד טרעדנוה ףניפ רעטנוא טלעטשענ ךימ
 ן'רעּפסַאק ףיוא .איפלעדַאליפ ןיא רעדורעג ַא טכַאמענ טָאה

 .קישטשמָארנָאּפ ןימ א ףיוא יו טקוקעג ןַאד ןעדיא יד ןעבָאה

 וצ "טדערענוצ , רעדָא ןעסייהעג ן'רעּפסַאק טָאה סע רעוו

 -עג ןעזיװַאב טינ רהָאלק לָאמנייק ןזיא ,ןעטסילַאיצָאס ןעריטסערַא

 סרערושטקעפונַאמ עשידיא זַא ,טגָאזעג ןַאד טָאה ןעמ ,ןערָאװ
 רענדער ןוא רערהיפ יד ןעניטייזַאב וצ םוא ןָאטענ סָאד ןעבָאה
 רע זַא ,גנוניימ א ןעוועג ךיוא זיא סע .סנָאינוי עשידיא יד ןופ
 יעסערעטניא יד ןיא טרהיפעגנָא יירעסערפ-ןעטסילַאיצָאס ןייז טָאה

 .לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןופ סנעשיטילָאּפ עשינַאקילבוּפער יד ןופ

 ןעשידיא םעד ןֹופ גנורעקלעפַאב עשידיא ענידנעטשנָא יד
 ,רעטיײברַא עטריזינַאנרָא יד ןופ גידנעדייר טינ ןיוש ,לַאטרַאװק
 טָאה רע .טסַאהעג ןַאמסילָאּפ ןעשידיא ןעקסנַאוב םעד ןעבָאה
 טסערא ןיימ ןופ עטכישעג יד ןעוו .םריזיזָארעט טנעגעג םעד
 עשטייד ןוא רענַאקירעמַא יד ןעשיווצ ןערָאװעג טנַאקַאב זיא
 .סורדנייא ןעטכעלש ַא טכַאמעג ךיוא ייז ףיוא סָאד סָאה ,םידוהי

 -יפ ןופ רעניבַאר-טּפיױה רעטרימרָאּפער רעגידסלָאמַאד רעד
 ,גנוניימ א ןעכָארּפשעגסױא טָאה ,הּפָאקסוַארק .רד ,איפלעדַאל
 פַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןופ ןעפומ ןעמ ףרַאד ן'רעּפסַאק זַא
 טביולרע ןעמ סָאװ עדנַאש ַא זיא סע זַא ;דנעגעג רעדנַא ןַא ןיא
 טָאה ףּפָאקסוארק ,רד .טייהיירפ-עדער יד ןערעטש וצ שפנ ַאזַא
 .םעד ןעגעװו ןָאט סעּפע ןעמונעג רַאגָאז ךיז
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 ןיא זיא רעכלעוו ,ןעמורוו רעטלָאװ ,רעטנַאקַאב רעטלַא ןיימ

 ַא סלַא ןערָאװעג טנָאמרעד קרעװ ןעזיד ןופ דנַאב ןעטייווצ םעד
 דעה , רעד ןעוועג טציא זיא ,"רָאטיערַא יִאֹב , רעשיטסילַאיצַאס
 -לעדַאליפ ןיא סטנעמלעטעס יטיסריואווינוי רעד ןופ "רעקריאו

 רע טָאה ,עטכישעג רעד ןופ טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו .איפ

 ןעטלַאהעגפיױא טָאה סָאװ טּפַאשלעזעג יד .,םישעמ טײברַאעג

 -לַארעביל עטנעגילעטניא ןופ ןענאטשאב זיא "טנעמלטעס , ןייז

 -אב ןעװעג ענייז ייז ןופ ענינייא ןוא ,רענַאקירעמַא עטמיטשעג

 רע טָאה ,ָאזלַא .טדָאטש ןיא ןעשנעמ עביירסולפנייא עטנַאק

 ןעײרפַאב וצ לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ףליה רעייז טימ טפָאהעג
 .ן'רעּפסַאק ןופ

 טריסערעטניארַאפ לעיצעּפס ךיז טָאה עטכישעג רעד ןיא

 רעניױאוונײַא רענאקירעמא רעטנענילעטניא ןא ,?יעדדוג א רענייא
 רעד ןופ ליעדדוג ןעגנוי םעד ןופ לעקנָא ןַא ,איפלעדאליפ ןופ
 ןעו .קרָאי וינ ,טירטס הטייסרָאפ 146 ןופ ,עּפורג רענַאקירעמַא

 ןופ ןוא טסערא ןיימ ןענעװ טרעהעג טָאה ?ליעדדוג רעננוי רעד

 -טירטנע טימ עטכישעג עצנאג יד רע טָאה ,רָארעט-רעּפסַאק םעד
 ליעדדוג רערעטלע רעד ,?עקנָא ןייז וצ ףירב א ןיא ןעבכירשאב גנוט
 םהיא טָאה ןוא ןילוועד רעטכיר םעד וצ ןעננאגעגנניירא ןאד זיא

 .ףירב ס'קינעמילּפ ןייז ןעזיוועג

 ןעננונעװַאב עשיטַאּפמיס ןופ רעהעטשרָאפ ַא זיא ןַאהַאק

 ץלאטש ןייז ןעפרַאד רימ -- טגָאזעג רע טָאה -- קרָאי וינ ןיא

 איפלעדַאליפ ןיא טמוק רע ןעוו ,ףוס םוצ .ןעשנעמ עכלעזַא טימ

 ןַאמסילָאּפ רעד .רָאנ םהיא ןעמ טריטסערַא ,עדער ַא ןעטלַאה

 -סילָאּפ עכלעזַא .לַאטרַאװק ןעשידיא םעד טריזירָארעט רעּפסַאק

 ".איפלעדַאליפ רַאפ עדנַאש ַא ןענייז טייל

 טאהענ טינ סקיטילָאּפ טימ טָאה ליעדדונ רעיפלעדאליפ רעד
 טַָאהעג ןוא טעדיילקענ ןייפ ןעוועג רעבָא ןיא רע ;תוכייש ןייק

 ענייז ןעבָאה ָאזלַא ;ןהעזסיוא םענשזַאו ןעטנַאסערעטניא ןַא

 טכַאמענ קינעמילּפ רעקרָאי וינ ןייז ןופ ףירב רעד ןוא רעטרעוו

 ,ןעוועג זיא טָאטלוזער רעד .שזדָאשזד-סילָאּפ ן'ףיוא קורדנייא ןַא
 ייוצ יד ןוא רימ ןענעג סייק יד טָאה שזדָאשזדיסילַאּפ רעד זַא

 ,(טעטכינרַאפ) "טשַאוװקעג , רערהיפדןָאינוי
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 ןהעז טעוװ שזדָאשזד-סילַאּפ רעד זַא טעטרַאוװרע ןעבָאה רימ

 -רעּפסַאק יד ןעכוזרעטנוא ןעלָאז עטמַאעב-ייצילַאּפ ערעכעה יד זַא

 .ןהעשעג טינ רעבָא זיא סָאד .ןייז חלשמ ן'רעּפסַאק ןוא ענַארפ

 ךיז ןעבָאה ןעגנוגנערטשנָא ס'ןעמורוו ןוא ס'ףּפָאקסוַארק .רד ןוא
 .טיִנרָאג טימ ןעזָאלעגסױא ךיוא

 סָאװ יד ןוא ,טּפורָאק וצ זיא איפלעדַאליפ ןופ סקיטילאּפ יד

 ןעקרַאטש וצ ַא טַאהעג ןעבָאה ן'רעּפסַאק רעטניה ןענַאטשעג ןענייז

 -עג רעּפסַאק זיא ,ןערעוו וצ טפָארטשַאב טָאטשנָא .שיט ןיא דצ

 סָאװ טרעהעג טָאה רע ןעוו .ךיז ייב ףיקת רהעמ ךָאנ ןערָאװ

 .טכַאלעגסיױא ךיז רע טָאה ,םהיא ןענעג ןָאט וצ ךיז טביילק ןעמ

 -- איפלעדאליפ ןופ טסילַאיצָאס ןעדעי ןעטָארפױא לע ךיא,

 ךיא --- רעּפיק-ןַארָאטסער ןעשידיא ַא רַאפ טמהיראב ךיז רע טָאה

 ".הילת רעד ףיוא ןעקיש ייז לע ךיא זיב ןעהור טינ לעוװ

 ןופ םענייא ךָאנ טריטסערַא רע טָאה רעטעּפש טייצ עצרוק ַא

 .ןע'םיובנענייפ .ב ,רענדער רעקרָאי וינ ערעזנוא

 "רַאפ ךיז טָאה רע זַא ,טנידלושַאב רע טָאה ןע'םיובנעגייפ
 .םהיא ףיוא ןעקעטש ַא טימ ןעטסָאמ

 ןעזיװוַאב זיא סע ןוא ,לעיירט ַא וצ ןעמוקעג זיא סייק עזיד

 טָאה סָאד .,זיא גנונידלושַאב ס'רעּפסַאק ךילרעכעל יוװ ןערָאװעג

 םעד גידנעכיילגרַאפ ,ןהעז ןילַא טנעקעג ירושזד יד ךילטנענייא

 -ילעטניא ןעכַאװש םעד טימ ,רעּפסַאק ןאוב ןעטנוזעג ,ןעטיירב

 טָאה רע זַא טנָאלקַאב ךיז םָאה רע ןעמעוו ףיוא ןעשנעמ ןעטנעג

 .ןערָאװענ טיירפַאב זיא םיובנענייפ  ,ןענָאלש טלָאװעג םהיא

 רעד זיב ,ןערָאװעג טצעזענטרָאפ רעבָא זיא רָארעט-רעּפסַאק רעד

 ,לעבָארט ןיא ןעלַאפענניירַא ןייֵלַא זיא ןאמסילַאּפ רעשידיא

.6 

 -- .רעמייברא עשידיא ןופ עגַאל יד -- .םעטפיס-ץ'יווש יד
 ,טייברא עטלעּפָאד רעזנוא -- .ןעגנוניואוו

 "ייצ עשימָאנָאקע ערעווש טבעלעגכרוד ןַאד טָאה אקירעמַא

 רעבָא .טײקגיזָאלסטײברַא לעסיב עשביח ַא ןעוועג זיא סע ,ןעט

 רעד טָאה ,גנוניטפעשַאב נונעג ןעוועג זיא סע ןעוו ,רעהירפ וליפא
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 טייקמירָא ןיא טניואוועג ךיוא אקירעמַא ןיא רעטייברַא רעשידיא

 ןוא ןעננוניואו ענהעש יד ,סעשזדייוו עסיורג יד .תוקחד ןוא

 ןעסינעג רעטײברַא ערעזנוא ןופ עליפ עכלעוו ,רעדיילק עטונ יד

 .ןערהָאי ערעטעּפש ןיא טשרע ןעזייוװַאב ןעמונעג ךיז ןעבָאה ,טנייה

 -ברוד רעד טלָאװ ,ָאד ןעטלַאה רימ רעכלעוו ייב ,טייצ רעד ןיא

 יו .סופקול סלַא טכַארטַאב ןעכַאז עכלעזַא רעטייברא רעכילטינש
 ןיא :דנַאב ןענידרעהירפ םעד ןיא טקרעמַאב ןיוש בָאה ךיא

 עטלַא ערעזנוא ןיא הכאלמ-לעב ַא ןופ ןעבעל םעד טימ ךיילגרַאפ

 רעבָא ,טיירב טבעלענ רעטיײברַא עגיה ערעזנוא ןעבָאה ןעמייה

 רענַאקירעמַא רעניטנייה רעד ףיוא ןעטסָאמענ סָאד טָאה ןעמ ןעוו

 .עכילגעלק ץנַאג ַא ןעוועג ץנעטסיזקע רעייז זיא ,סָאמ

 גיד'הרצ ןעוועג ןענייז רעזייה-טנעמענעט רעקרָאי וינ יד

 ןעבָאה טכיל ןוא טפול ;רעטייווצ רעד ייב טרַאה ענייא ,טיובעג

 טירטס רעד וצ ןעמוקענסיורא ןענייז סָאװ ןערעמיצ יד רָאנ טאהעג

 טולָאסבַא ןעװעג ןענייז סמור יד ןופ עליפ .דרַאי םוצ רעדָא

 ךילנעמנוא ןעוועג ייז ןיא ןיא ןעציה יד ןיא רעמוז .רעטסניפ

 ףיוא ןעניטכענ ןעזומ ןענעלפ ןעשנעמ רעדנעזיוט ןוא ,ןעמעטָא וצ

 .ספור יד

 -נניטעווס רעד ןענעוו טרעהעגנָא יאדוא ךיז טָאה רעזעל רעד

 ,סריירט-לעדָאנ עשידיא יד ןיא טשרעהענ ןַאד טָאה סָאװ ,םעטסיס

 עבלעז יד ןיא ,רָאטקַארטנַאק א ייב טײברַאעג טָאה ןעמ יוו---

 ,עילימַאפ ןייז טימ טניואווענ טָאה רָאטקַארטנָאק רעד ואוו סמור

 ןיא ןוא טפול רעדנעקיטש א ןיא ,טפַאשננע רעכילקערש ןיא =

 טינ ןיא ץלֵא סָאד .ןעטייהקנארק ןופ טסענ ַא ןיא --- ץומש

 .רָאה ַא ףיוא ןעבירטרעביא

 יַאכ םעד ףיױא טלעניּפשענּפָא ךיז טָאה ןעבעל רעזיד ןוא

 .גנונעוואב רעצנַאג רעזנוא ןופ ןוא סנָאינוי ערעזנוא ןופ רעטקַאר

 יו טינ ןעוועג טפָא זיא ןענַארפ עטסגיטכיוו יד ןופ ענייא
 -ַאב רָאג רעטײברַא רעד טעװ יצ רָאנ ,ןענייז סעשזדייוו יד סיורג

 ןיא סָאװ ,רָאטקַארטנָאק ַא ןענעו ןערעה וצ .סעשזדייוו ןעמוק

 ,רעטייברא ענייז ןופ סעשזדייו טימ ןעפָאלטנַא ךָאו עדנע

 ןעוועג ךיוא זיא רעבירעד .ךַאז עכילנהעווענ ץנַאנ ַא ןעוועג זיא

 ,ּפַאש ַא ןופ רעטײברַא ןעגעוו ןערעה וצ ךַאז עכילנהעוועג ץנַאג א
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 סעשזדייו יד רַאפ ערַאַאװ סלעדנָאב יד טּפַאכעג ןעבָאה סָאװ

 "ונַאמ רעדָא) סרָאטקארטנָאק ןעגעוו ןוא ,טמוקעג טָאה ייז סָאװ

 סָאװ ,(טייברַא יד טכַאמענ ןעבָאה ייז עכלעוו רַאפ ,סרערושטקעפ

 ןערהעקמוא ייז לָאז ןעמ זַא ןערעדָאפ ,טרוָאק ןיא ןעגנַאגעג ןענייז

 .םוטנענייא רעייז

 טימ טכַאמ ןוא קיירטס א טלעטעס ןָאינוי ַא ןעוו ,טנייה

 -ענג טנעמירנא רעד טרעוו ,טנעמירנַא ןַא רערושטקעפונַאמ םעד

 ןָאט וצ טַאהעג סנעטסיימ ןעמ טָאה ןערהָאי ענעי ןיא .ןעטלַאה

 ןעשנעמ ,םרערושטקעפונַאמ עניילק רעדָא ךעלרָאטקַארטנָאק טימ

 ןעװעג ןענייז ייז .ןעטײקכילטרַאװטנַארַאפ עלעיצנַאניפ ןהָא

 םירָאװ .טליוו רהיא טנעמירנַא ןעכלעוו ןעביירשוצרעטנוא טיירַאב

 טינ זיא טנעמוקָאד רעד ,ןעמהענ וצ סָאװ ןעוועג טינ ייז ייב זיא'ס

 ,ןעבירשעג ןעווענ זיא רע רעכלעוו ףיוא ריּפַאּפ יד ןעוועג טרעוו

 ךילגעמנוא ןָאינוי ַא ראפ ןיא רעּפעש עניילק :;ךַאז ַא ךָאנ

 ןעטייברַא טינ לָאז ןעמ זא ןעסילשַאב געמ יז .,ןערילָארטנָאק וצ

 -רעפ רעדָא ףלעווצ ןעטיײברַא ןעמ טעוװ ,ןעדנוטש ןהעצ יו רחעמ
 ןענייז סָאװ רעטייברַא .ןעהיירק םינ טעװ ןהָאה ַא ןוא ,ןהעצ
 ןעוועג רעמיא ןענייז ןָאינוי רעד ןופ םיללכ יד ןעכערב וצ טיירַאב
 .ןעבעג וצ גנוטכַא ןעוועג ךילנעמנוא זיא ָאזלַא ,גונעג

 -טופ , טימ ןערָאװעג ןעבירטעג ןענייז ןענישַאמ-הענ יד

 רָאטיײרעּפא ןַא ןוא ,סיפ יד טימ ,טדערעג רעכַאפנייא ,"רעוַאּפ
 סָאב ַא יװ ,ךַאז עכילנהעוועג ַאזַא ןעוועג זיא סיפ עקנַארק טימ

 ,סעשזדייוו יד טימ ןעפָאלטנַא זיא סָאװ

 .ןישַאמ ענעגייא ןייז ןעבָאה טזומענ טָאה רָאטײרעּפא רעד

 רע טנעלפ ,ּפַאש רעדנַא ןַא ןיא ןעננַאנעגרעביא ןזיא רע ןעוו

 ןישַאמ-הענ יד ןעמ טנעלפ סַאּפש ףיוא .,ןישַאמ ןייז ןעמהענטימ

 עכלעוו ,ךעלטרעוו יד ןופ רענייא ןוא ,"עקנירעטַאק, יד ןעפור
 ,ןענניטימ-סנַאיצַאטינַא ערעזנוא ףיוא ןערעה טּפָא טגעלפ ןעמ

 ןייז טימ ךיז טנָארט, רָאטיײרעּפא רעד יו םעד ןעגעוו ןעוועג זיא

 ,"ּפַאש וצ ּפַאש ןופ עקנירעטַאק

 טנעלפ ,ןענישַאמ-הענ טָאהעג טָאה רָאטקַארטנָאק רעד ןעוו

 .ןישַאמ רעד רַאפ טנער ןעלהָאצ ןעזומ םהיא רָאטיײרעּפא רעד

 ּוד ייב ןעלעטשסיױרַא טנעלפ ןעמ סָאװ ,ןעטקנוּפ יד ןעשיווצ
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 ןעבענ ןעלָאז סעסָאב יד זַא ,גנורעדָאפ ַא ןעוועג זיא ,סקיירטס

 .ייז ראפ טנער ןייק ןעמהענ טינ ןוא ןענישַאמ רעטייברא יד

 רנַאמ יד זַא ןערעדָאפ ןעמ טגעלפ סקיירטפ עסיורג יד ןיא

 סעשזדייוו יד רַאפ ךילטרָאװטנַארַאפ ןייז ןעלָאז סעררושטקעפ

 .סרָאטקַארטנָאק ערעייז ןופ

 םרָאטקַארטנַאק יד ןעגענ רעטײברַא יד ןופ סעגַאלק עליפ

 יורפ ןייז רעדָא סָאב רעד יו טרַא םעד ףיוא ןעניױצַאב ךיז ןעבָאה

 ַא ןופ טנעמלטעס םעד ייב :ליּפשייב םוצ ,ייז טלעדנַאהַאב

 בָאה ךיא ןעכלעוו ,ןָאינוי סרעקיימ סטנעּפ-עינ יד ןופ קיירטס

 -גניטימ רעד ןופ לָאה ןעטשרעטנוא םעד ןיא טניואווענייב ֿלָאמַא

 ,ייוודָארב טסיא 168 ןיא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה סָאװ עדייבעג

 : עטימָאק רעד וצ ןעירשעגסיוא ןירעשיניפ ַא טָאה

 -ָאלש טינ ךיז לָאז סעסימ יד זַא ןעבײרשנײרַא ןעמ לָאז --

 ! םורב ן'טימ ןענ

 -ימ יד, זַא טרעדָאפענ ןעמ טָאה ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא ןוא

 רהיא ןעפלעה וצ ןעגניוצ טינ סנירעשיניפ יד לָאז "סעס

 .תבש ןעכַאמ

 סָאבעלַאב רעד ןערהָאי ענעי ןיא טָאה םייה רעטלַא רעד ןיא

 ןוא "גניג ַא יװ טלעדנַאהַאב רעטײברַא ןַא טַאטשרַאװ ַא ןופ

 "יינש רעד יװ ױזַא ןוא ;"טסניד, א יװ לעדײמ-רעטיײברַא ןַא

 סע'סָאב םעד ןעוועג ךיוא בור סָאד זיא אקירעמַא ןיא 'ּפַאש-רעד

 ן'ףיוא טרהיפעג ָאד טפָא סרָאטקַארטנָאק יד ךיז ןעבָאה ,הריד

 .רעגייטש ןעשימייה ןעטלַא

 סלַא רָאטקַארטנַאק ַא טָאהעג ךיא בָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 ןיא םהיא ייב סנָאססעל ענייז ןעבעג םהיא געלפ ךיא ןוא ,רעליש

 טנַאקַאב ךיא ןיב טרַא ןעזיד ףיוא .ּפַאש ןיא טסייה סָאד ,זיוה

 -םוא עכילקערש יד טימ ןוא רעּפעש נילדנהעצ א טימ ןעוועג

 א ןיא .ןעמוקעגרָאפ זיא טייברַא יד עכלעוו רעטנוא ןעדנעטש

 ןיא ,עלעװױא םענרעזייא ןעדנעהילג ַא םורַא רעמיצ םעניילק

 ,סנעזייא-סערּפ יד "ןעטָארבעגײ ךיז גידנעטש ןעבָאה סע ןעכלעוו

 ,טפול רערעװש ַא ןיא ,ערַאַאװ סלעדנָאב טימ גרעב ןעשיווצ

 רעדָא ,ףלעװצ ,ןהעצ ,ןעשנעמ עפורג א טעװעצַארּפענ טָאה

 ןופ עגינייא ןעגעלפ טּפָא ןוא ,דנַאנַאבָאנ ןעדנוטש רהעמ רַאגָאז
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 ןוא .סלעדנָאב יד ףיוא ןעפָאלש --- ןעניטכענ ןעביילב ָאד ייז

 ,ערָאַאװ טימ לופ ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,רעמיצ ןעטסקענ ַא ןיא

 ןוא ,ןעשטיק יד ןעוועג ןיא ,רעטײברַא טימ ןוא ןענישַאמ טימ
 ,ךעלרעדניק ס'רָאטקַארטנָאק םעד טהערדענמורַא ךיז ןעבָאה סע

 טעטנכינרַאפ טָאה גנונעװַאב רעזנוא יװ טַפָא טלהעצרעד ןעמ

 ןַאהרַאפ רעבָא ןענייז סע .תמא ןיא סָאד ,םעטסיס-ץיווש עזיד

 .ייברעד ןעסינדנעטשרַאפסימ עגינייא

 עלַא ןַא ןעניימ וצ תועט ַא ןעוועג טלָאװ םע :?יּפשייב םוצ

 טלָאװעג ןעבָאה ,ייז ןופ טעטירָאיַשאימ ַא וליפא רעדָא ,רעטיײברַא

 ,עסיורג ַא זַא זיא טקַאפ רעד .םעטסיס רעזיד ןופ ןערעוו טיײרפַאב

 עמַארג עסיורג יו ןעווענ רעביל יז ןיא ייז ןופ ?הָאצ עסיורג

 טימ ,ןענישַאמ ענעבירטעג-שירטקעלע טימ סםירָאטקעפ עגיטכיל
 .טפול רעטנוזעג רעטונ

 ןעטייברַא טפרַאדעג קירבַאפ ַאזַא ןיא ןעמ טָאה ,סנעטשרע

 טינ רעטייברַא ערעזנוא ןופ ?הָאצ עסיורג ַא טָאה סָאד ןוא ,תבש

 טפרַאדעג קירבַאפ ַאזַא ןיא ןעמ טלָאװ ,סנעטייווצ ,ןָאט טלָאװעג

 טימ ןענַארק ןעסייוו ַא טימ ,גניטנייה ןוא ניטכיצ טדיילקעג ןייז
 -לעטימ יד ןענייז םעד ןצ ןוא ,ךיש עטצוּפענ טימ ,סּפינש ַא

 טינ ןַאד רעטײברַא-ךעטנַארנימיא עשידיא ערעטלע ןוא ענירהעי

 ןופ רעדיינש יד ,ס'הכאלמ-לעב ערעסעב יד ןוא ,טניואווענ ןעוועג

 .סַאלק ןעזיד ןופ ןעוועג סנעטסיימ ןענייז ,םייח רעד

 ןעועג ןיא ּפאש-ץיווש רעד יו ןהעזענ ןעביוא ןעבָאה רימ

 -לעב ןעשידָאמטלַא םעד ןופ ןעטייהניואוועג יד טימ ןעדנוברַאפ

 רעד .ןעינעמור ןוא ןעיצילַאג ,ןעליוּפ ,אטיל ,דנַאלסור ןופ הכאלמי

 -עמַא ןייק ןעמוקענרעבירַא ןעדנענעג עזיד ןופ זיא סָאװ רעדיינש

 ןיא טעװעדַאהעגסױא ךילטנענייא םייה רעד ןיא ךיז טָאה ,אקיר

 טכאנ ןוא נָאט רע טָאה ףיוא זייוודניק ןופ ,ּפַאשדץיװש ַא

 ןעוועג טייצ רעבלעז רעד וצ זיא סָאװ טַאטשרַאװ ַא ןיא טײברַאעג

 .הריד !סָאבעלַאב םעד

 ערעזנוא ןופ ?הָאצ עּפיורג ַא .,"ןעזייא טכערב טייהניואוועג,
 .ןעקָארשעג ּפַאש םענרעדָאמ ַא רַאפ ךיז ןעכָאה רעטײברַא

 -קעפונַאמ יד ןענייז םעטסיס-ץיווש רעד ןענעג ףמַאק םעד ןיא
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 ."נייא יד ןעװעג טינ ָאזלַא סרָאטקַארטנָאק ערעייז ןוא סרערושט

 ךָאנ ןעוועג זיא סע .ןעפמעקַאב וצ טַאהעג טָאה ןעמ ןעמעוו עניצ

 -יײברַא יד ןופ ןעטייהניואווענ עשימייה יד :; אנוש רעכילהעפענ ַא

 טפמעקעג ןָאינוי יד טָאה עטשרע יד ןענעג דנערהעוו ,אפונ רעט

 יז טָאה ,קיירטס א ןופ רהַאפענ רעד טימ רעדָא סקיירטס טימ

 -העלקפיוא רעד טימ טפמעקעג "אנוש ןעכילרעניא , םעד ןעגענ

 -נוא טימ ןָאטעג טָאה יז סָאװ טיײברַא-סגנוהיצרע ,טייברא-סגנור

 רָאנ םינ ןעוועג ןָאינוי יד זיא טייקניטעט רעזנוא קנאד א ,ףליה רעז

 רעדנעטייײרּפשרַאפ-רוטלוק א ךיוא רָאנ ,עיצאזינַאנרָאסטמאק א

 ןעטלַאה ןעגעלפ רימ סָאװ סרושטקעל יד ןוא סעדער יד ,רעטנעצ

 ןעבָאה רימ עכלעוו "גנוטייצ רעטייברא, יד ,רעטייברא יד ראפ

 יד סָאװ טפאשטנאקאב עכילנעזרעּפ יד ,ןעבעגענסיורא ייז ראפ

 טכאמענ ןָאינוי רעד ךרוד ןעבָאה רעטייברא עטלעקיווטנע רענינייו

 רעטייברא עשיטסילאיצַאס יד ,רעטייברא עטלעקיווטנע רוהעמ טימ

 ןיימעגלַא -- ןוא ,ןעכַאמ ייז רַאפ ןענעלפ רימ עכלעוו םיבוט-םוי

 ןיא ,ןעקנאדעג ענעטירשענטרַאפ ןופ טלעוו יד --- נידנעדייר

 טָאה ץלא סָאד -- טכארבעגניירא ייז ןעבָאה רימ רעכלעוו

 ראפ ,טעדליבעג ,טריזיליויצ זייוכעלסיב ייז ןופ רעדנעזיוט

 ,טכאמעג ןעשנעמ ענרעדָאמ

 ערעסעב ןיא טניטיונעג ךיז ןעבָאה סָאװ יד ןופ ?הָאצ יד

 ץלַא ןערָאװעג זיא ,ןעננוגנידַאב-סטייברַא ערעסעב ןיא ,רעּפעש

 רהיא ןערָאלרַאפ זייווכעלסיב טָאה םעטסיסיץיווש יד .,רעסערנ

 -סגנוהיצרע רעזנוא טימ טעטכינרַאפ רהיא ןעבָאה רימ ,ןעדָאב

 -עג ןעבָאה רימ סָאװ ,ּפאש-ןָאינוי םעד טימ יו טוג ױזַא טייברא

 .ןעריזינַאנרָא ןעמלָאה

 ,לעטיּפַאק ןעזיד ןיא ןעטלַאה רימ רעכלעוו ייב ,טייצ רעד ןיא

 -ַאט , עשיסקָאדָאהטרָא יד טָאה ,1898 ןוא 1892 ןערהָאי יד ןיא

 -ייצ רעטייברַא, יד יו רעזעל רחעמ טאהענ ץלַא ךָאנ "טאלבעג
 -לימ ןערעה ןעפיול ןענעלפ סָאװ רעדיינש יד ןופ עליפ ."גנוט

 ן'פיוא ןענעלפ ,ךימ רעדָא ןע'ןיקטעמאז ,ן'ץיווָאקליה ,ן'רעל

 -נוא ןוא .טעקַאּפ ןיא ?טַאלבענַאט, א טימ ןעמוק גניטימ

 -קַארַאכ ןעטסעפ ןייק טָאהעג טינ ץלא ךָאנ ןעבָאה סנָאינוי ערעז
 -נוא , טימ ןוא -- טייקניטעט רעזנוא ןופ ננוקריוו יד רעבָא ,רעט
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 ערעדנַא עלַא ךיוא רָאנ ,ײטרַאּפ ןיימ רָאנ טינ ָאד ךיא ןיימ "רעז
 "יא יד ןעיוב ןוא ןעריזינַאגרָא ןעפלָאהעג ןעבָאה סָאװ ןעטנַארגימיא
 טייקניטעט רעזנוא ןופ גנוקריוו יד --- גנוגעװַאב-רעטייברַא עשיד
 .קרַאטש ץנַאג טלהיפעג ךיז טָאה

 רעד ןופ רערהיפ רעד ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,ןייּפ סקַאמ
 ןעשנעמ עטסגיטעט יד ןופ רענייא ןוא ,ןָאינוי רעכַאמ סטנעּפ-עינ
 גנוקרעמַאב ַא טקנעדעג ,גנונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעזנוא ןיא

 ,עדער ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא טכַאמענ ןינע ןעזיד ןענעוו בָאה ךיא סָאוװ
 ןופ טרהעקענמוא ךיז בָאה ךיא ןעוו ןעטלַאהעג בָאה ךיא עכלעוו

 ,1899 טסברעה ןיא ןָאדנָאל

 ייז --- טגָאזעג ךיא בָאה --- ךאווש ןענייז סנָאינוי ערעזנוא,
 טרעוו ןוא ףיוא ןָאיתי א טסקאװ ָאד .גנַאל טינ ךיז ןעטלַאה

 ףרַאד ןעמ ןוא ,טכַאװשענּפָא יז טרעוו ָאד ןוא ,קרַאטש ןוא סיורג
 ,טכַאװשענּפָא טרעוו ןָאינוי ןייא ןעוו רעבָא .ןעיוב רעדיוו רהיא

 ךיז ןיא טָאה עסַאמ-רעטייברַא רעזנוא .,קרַאטש עטייווצ א טרעוו

 טייברַא עכלעוו ,עינרענע ענערָאבעג ַא ,טפַארק עכילרעניא ןַא

 "יצרע עשיטסילַאיצָאס עשינרענע רָאנ ךיז טרעדָאפ סע .רדסכ
 ,"טייברַא-סגנוה



 .לעטיּפַאק רעטניינ

 אּפָאריײא ןייק עזייר עטירד ןיימ

1 

 ---.וָאנַארַאב -- .ןַאדנָאל ןיא --- .גנידלָאּפ -- .ןַאלּפעזיײר רעד
 ,סרעדלָאװ --- .לעסירב ןיא

 ןַאד ןענייז ןעסערגנָאק עשיטסילַאיצַאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד
 ָאזלַא ןיא סערגנָאק רעטסקענ רעד ,רהָאי ייווצ עלַא ןעמוקעגרָאפ
 ,1894 ןופ טסוגוא ןיא ןעמוקוצנעמַאזוצ ךיז ןערָאװעג םמיטשַאכ
 .ץייווש ,ךירוצ ןעבילקעגסיוא ןעמ טָאה ץַאלּפ-סערגנַאק סלַא ןוא

 רעדיוו ךימ ןעבָאה ןעטפַאשקרעוװעג עשידיא עטגינייארַאפ יד
 ןופ ןיטוקעזקע-לַאנָאיצַאנ יד טָאה ךיוא .טַאנעלעד סלַא טלהעוורע
 .טַאדנַאמ א ןעבעגעג רימ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד

 ,גניטימ-סַאמ-סדישּפָא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא יַאמ ןעט19 םעד
 םיובנענייפ ,ןיקטעמַאז ,רעללימ : טדערעג ןעבָאה ,רימ ץוח א ואוו
 .סיאול .ר ,רערהיפ רעשיטסיכרַאנַא רענעזעוועג רעד ןוא

 ןצ ךיז רעניימ עזייר רעזיד ףיוא ןעסָאלשַאב ךיז בָאה ךיא
 יא דנַאלסור ןייק ןערהָאפ יו ױזַא .ןערעטלע עניימ טימ ןחעז
 -ַאב וצ ךיז טכַאמענּפָא רימ ןעבָאה ,ךילגעמנוא ןעוועג רימ רַאפ
 -ייפ עמהומ ןיימ טניואוועג ןַאד טָאה סע ואוו ,ןעיוו ןיא ןענעגעג
 ןוא ,טַאריײהרַאפ ןעוועג זיא יז) שקעווער ,רעטכַאט ערעטלע ס'עג
 .(טפעשענ-רעטופ ַא טַאהעג ןעטרָאד טָאה ,םמָאר סקַאמ ,ןַאמ רהיא
 ךיז בָאה ךיא סָאװ געוו םעד ףיוא ןעמוקעגסיוא ןעיוו זיא דָארג
 ,ןָאדנָאל :סערננָאק םֹוצ עזייר ןיימ רַאפ טנעכייצעגנָא טַאהעג
 ,ךירוצ ,ןעיוו ,ןעכנימ ,ןילרעב ,לעסירב ,זירַאּפ

200 
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 ,ןערעטלע עניימ ןעמוק ןעלָאז ןיהַא זַא ,ןעוועג זיא ןַאלּפ רעד
 .ךיא ןוא רעטסעווש ערעגניא ס'ַאקעװער ,ןרעטלע ס'ַאקעוועד

 ןופ ,גנירלָאּפ .ק סמיישזד ,רניירפ רענַאקירעמַא ןיימ ןעוו

 םעד ףיױא רהָאפ ךיא זַא טרעהעג טָאה ,טירטס הטייסרָאפ 6

 .ןערהָאפוצטימ רימ טימ ןעסָאלשַאב רע טָאה ,סערגנָאק רעכירוצ

 רַאפ ןוא סערגנָאק ןעשיטסילַאיצַאס םעד ןהעז טלָאװעג טָאה רע

 ןאוו ,אּפָארייא ןיא רעדנעל ענעדישרַאפ ןעכוזַאב ךיוא גנַאנ ןייא

 ןעבָאה ריס .טייצ עשביה ַא טכַארברַאפ רעחירפ ןיוש טָאה רע

 .ןעמַאזוצ טכַאמעג עזייר יד ָאזלַא

 -עג רעדיוו ךיא בָאה ,קרָאי וינ ןופ ןָאדנָאל ןייק גידנעמוק

 ,סרושטקעל ןוא סעדער עכילטע ןעטלַאה

 "עג ןַאד ןעבָאה ןָאדנָאל ןופ ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס עשידיא יד

 עגנוי ןעגעלפ טכַאנױצ-תבש .לָאה-גניטימ א טימ בולק ַא' טאה

 -נייא ןופ לָאװק ַא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןעצנאט ןיהַא ןעמוק טייל

 טש'רמולכ ךיז ןעבָאה רעכוזַאב עדמערפ יד .בולק םעד רַאפ טפנוק

 בולק ַא זיא ץעזעג םעד טיול םירָאװ ; סרעבמעמ סלַא ןעבירשרַאפ

 ןעסעזעג לָאמ רָאּפ ַא ןיב ךיא .רעדילגטימ רַאפ רָאנ ןעּפָא ןעווענ
 םייב סענעצס יד טעטכַאבָאעב ןֹוא ריט םייב רישעק םעד ןעבעל

 טיג יז .ל?עדיימ ַא ןײרַא ,ליּפשייב םוצ ,טמוק סע  .,גנַאננײרַא

 "!סבָאקיאשזד, סיוא טפור ,תועבטמ ענרעּפוק ייווצ ףרָאװ ַא

 זיא ןעמָאנ רהיא זַא ,טסייה סָאד .,ןיירא לָאז ןיא ךיז טזָאל ןוא

 ,רעבמעמ סלַא טש'רמולכ ךיז טביירשרַאפ יז ןוא (* סבָאקיעשזד
 טעדיילקעג רעמירָא ןעוועג ןענייז ךעלדיימ יד ןוא טייל עגנוי יד

 ךיז ייז ןעבָאה ןעטלַאהעג ןוא ,קרָאי וינ ןיא םלוע רעכילנהע ןַא יו

 .עיזנעטערּפ רענינעוו טימ ,רעטסָארּפ : שרעדנַא ?עסיב ַא ךיוא

 -ָאוועג טנַאקַאב רעטנעהענ ךיא ןיב םעניימ ךוזַאב ןעזיד ףיוא

 ןעפָארטעג םהיא טימ ךיז בָאה ךיא .ן"וָאנַארַאב .מ טימ ןער

 ןעועג רע זיא ןורכז ןיימ ןיא ןוא ,טיזיוו ןענירָאפ ןיימ ףיוא

 יז ויב טרעװ ,ןעביוא ןערָאװעג טקרעמַאב ןיוש זיא סע יװ (+
 ."וַא, ןעכָארּפשעגסווא טפָא רחעז "וע, רעד ןעסַאמ רענָאדנַאל
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 ."רענָאיצולָאװער רעשיסור רעדנעגייווש רעד, סלֵא טנעכייצראפ

 ןערעכיור ,ליומ ןיא עקלויל ַא טימ לעקניוו ַא ןיא ןעציז טנעלפ רע
 דנַאלסור-דיז ןופ זיא רע זַא טסואוועג בָאה ךיא .ןענייווש ןוא
 "יסור רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןעמונעגנ לייטנא טָאה רע זַא ןוא

 רעסיוא זַא ,טנידנוקרע ךיז ךיא בָאה לָאמ ןעזיד .,גנוגעווַאב רעש

 ןעגָאז ןוא גנוניימ ַא ןעקירדסיוא ךיוא רע ןעק עקלויל א ןערעכיור

 .ןעביירש ןעק ןוא שנעמ רענעזעלַאב ַא זיא רע זַא ;ץיוו ןעפרַאש ַא

 ןופ ,ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ,ןעסָאנעג עשידיא ערעזנוא
 -ןעכָאװ ענעגייא ןַא ןעבעגוצסיױרַא ןעסָאלשַאב ןעבָאה ןָאדנַאל

 פיליפ רעטנוא זיא רעכלעוו ,"דניירפ רעטיײברַא, רעד .טַאלב

 ןיוש זיא ,גנוטייצ עשיאייטרַאּפנוא ןַא ןעוועג עיצקאדער ס'ץנארק

 ןיקסווָאנַאי .ש טימ) ןַאנרָא רעשיטסיכרַאנַא ןייר ַא ןערָאװעג גנַאֿכ

 ןעבילקעג ךיז ןעסָאנעג ערעזנוא ןעבָאה ,ָאזלַא .(רָאטקַאדער סלַא

 ייז .טפירש-ןעכָאװו עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס ןייר א ןעדנירג וצ
 ןעזיד ןעגעוו ןעצנערעפנָאק ערעייז וצ ןעדַאלעננייא ךימ ןעבָאה

 .ןעגנוטַארַאב ערעייז עלא ןיא טנילײטַאב ךיז בָאה ךיא ןוא .ןינע

 רָאטקַאדער רעד ןייז וצ ןערָאװעג טלהעוורעסיוא זיא ווָאנַארַאב

 .גנוטייצ רעד ןופ

 .ןירַאּפ ןייק ןערהָאפעג ן'גנידלָאּפ טימ ךיא ןיב ןָאדנָאל ןופ

 זירַאּפ ןופ .געט רָאּפ ַא רָאנ טכַארברַאפ טציא ךיא בָאה ןעטרָאד

 ,לעסירב ךרוד ןערהאפעג ןענייז רימ .ןילרעב ןייק קעװַא רימ ןענייז

 בָאה ךיא .געט רֶאּפ ַא ףיוא טלעטשענּפָא ךיז ןעבָאה רימ ואוו

 רעהירפ רהָאי ייווצ טימ ואוו ,"?לּפעּפ עד ןָאזעמ , םעד טכוזַאב

 -נואו םעד ;סערגנָאק רעשיטסילַאיצַאס רעד ןעמוקעגרָאפ ןיא

 יד ךיז םניפעג סע ואוו ,רעווקס ןעכילרעטלַא-לעטימ ןערַאברעד

 ןיא טכוזַאב ָאד בָאה ךיא סָאװ רעטרע ערעדנַא ןוא ,זיוה-הטאר

 ךָאוו ןייא רָאנ טכַארברַאפ טדָאטש רעזיד ןיא בָאה ךיא ,1

 ַא ןעפורעגסיורַא רימ ןיא טציא יז טָאה ךָאד ןוא ,ןעבעל ןיימ ןופ

 עזיד ןיא לַאטנעמיטנעס וצ ךיא ןיב רשפא .שינעקנעב ןופ ?היפענ

 ירַאפ ןענייז סָאװ ,רעטרע ..ױזַא עלַא ןעלהיפ רשפא ןוא ןעכַאז

 ערעייא ןופ םירבק ןענייז ,טײהנעגנַאנרַאפ רעייא טימ ןעדנוב

 ,טקַאפ רעד ןעוועג ןיא ךַאזטּפיוה יד .,ןערהָאי ענעברָאטשעגּפָא
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 יד ןופ ענייא טבעלעגרעביא ָאד ךיא בָאה ןערהָאידייװצ-רָאפ זַא

 בָאה ןעטספרַאש-םֵא .ןעבעל ןיימ ןופ ןעגנורהַאפרע עטסקראטש

 ןאו ,"לּפעּפ עד ןָאזעמ , םעד ייב טלהיפעג שינעקנעב יד ךיא

 ןערהָאי-ייװצ-רַאפ .סערגנָאק רעלעסירב רעד ןעמוקעגרָאפ זיא סע

 טימ טמַאלפעג ,רעקוקוצ ןוא ןעטַאגעלעד טימ טכָאקעג ָאד טָאה

 םָאה טציא  .גנורעטסייגַאב טימ ,ןעטַאבעד טימ ,ןעבעלײײטרַאּפ

 .ןעזָאלראפ ,דנעלע ,טסוּפ ןעהעזענסיוא טרָא רעד

 םעד ,ן'סרעדלָאװ ןהַאשזד טכוזאב ןעבָאה גנידלָאּפ ןוא ךיא

 םעד ףיוא טָאה רעכלעוו ,ןעטסילַאיצַאס עשיגלעב יד ןופ רערהיפ

 ןעגעוו עיצולָאזער יד טגיילעגרָאפ סערגנָאק ןענירהָאידייװצ-ראפ

 "פיוא ןַא טימ ןעמונעגפיוא זנוא טָאה רע .ענַארפ רעשידיא רעד

 טלעטשעגרָאפ םהיא בָאה ךיא .טײקגיצרַאה-םירַאװ רעגיטכיר

 םגָאזעג םהיא בָאה ךיא ןעוו ןוא ,ןעדנעזיירטימ רענַאקירעמַא ןיימ

 סָאװ ,ןעטנארגימיא עשידנעלַאה עטשרע יד ןופ טמַאטש רע זַא

 -עטניארַאפ קרַאטש ךיז רע טָאה ,קרָאי וינ ןיא טצעזאב ךיז ןעבָאה

 עסיורג ַא זיא עכלעוו ,ןרעדנַאלפ ןופ רעניואוונייא יד .טריסער

 רעדנעלָאה יד יוװ קְלָאפ ןעבלעז םעד וצ ןערעהעג ,ןעיגלעב ןופ לייט

 ;רערעדנַאלּפ ַא ןעוועג זיא סרעדלָאװ .ךַארּפש עבלעזיד ןערייר ןוא

 םעד וצ ןערעהעג גנידלָאּפ ןוא רע זַא ןעמוקענסיוא ןיא ,ָאזְלַא

 "טכע ןַא טָאה גנידלָאּפ זַא טרהעלקרע טָאה רע .קלָאפ ןעבלעז

 .טכיזעג עשידנעלָאה

 "עג ןיא סָאװ גוצ םוצ קעװַא רימ ןענייז דנעווא ןיא טעּפש

 רימ ןוא טיילגאב זנוא טָאה סרעדלָאװ .ןילרעב ןייק ןעגנַאנ

 .םהיא טימ טנעגעזעג םיראוו ךיז ןעבָאה

2, 

 "סכייר ןיא -- .ץרעגניז ייב -- .ץלעבעב ייב -- .ןילרעב ןיא

 -םַאזרַאפ עשטייד -- .עדער ס'לעבעב -- .רַאמלָאװ -- .גַאמ

 .ןעטנעדוטס עשיסור -- .ןיקמעצ אראלק -- .ןעגנול

 ןיימ ןופ ןעטלַאהרע ןילרעב ןיא בָאה ךיא סָאו ףירב ַא טיול

 ס'ןערעטלע עניימ וצ נעט עכילטע ןעוועג ךָאנ זיא ,אקעווער עניזוק

 טכארבראפ געט עכילטע יד בָאח ךיא ןוא ,ןעיוו ןייק ןעמוקנָא



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 200

 ץרענניז ?ואּפ ,'לעבעב טסונוא טכוזַאב בָאה יא ,ןילרעב ןיא
 -אס רעד ןופ רערהיפ-טּפיוה יירד יד ,ן'טכענקביל םלעהליוו ןוא
 ןערָאװעג טנַאקַאב ןיב ךיא עכלעוו טימ ,טלעוו רעשיטסילַאיצ
 ייז ןופ ןעדעי טימ בָאה ךיא .,סערגנָאק רעלעסירב םעד ףיוא
 ערעדנַא ןעשיווצ ןוא גנוטייצ רעזנוא רַאפ סויוורעטניא טָאהעג
 רעשיטימעסיטנַא רעד ןענעװ טדערעג יי פימ ךיא בָאה ןעכאז
 -ַאנרֶא קראטש ןעװעג -י שטייד ןיא 7 יא עכבלעוו ,גנונעווַאב
 ןיא .,ןטראוולא ןוא ן'רעקעטש ןופ גנוטייל רעד רעטנוא טריזינ
 טימ ךערּפשעג ַא טָאהעג ןוא ןעּפָארטעג ךיז ךיא בָאה זיוה סלעבעב
 -סכייר ןוא קרעוו עשיטסילַאיצַאס ןופ רענעלרַאפ םעד ,ן'ץעיר
 | ,טַאטוּפעד-סנַאט

 .ןעסע-גָאטימ ףיוא ךיז וצ ןעדַאלעגנייא ךימ טָאה רעגניז
 ןוא גַאטסכיײר םעד וצ טעליב ַא טימ טגרָאזַאב ךימ טָאה רע
 רעד ,רערהיפ עשיטסילַאיצַאס יד ןופ ערעדנַא רַאפ טלעטשעגרָאפ
 -עג רעטְלַא רעד ןיא ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא טנעמַאלרַאּפ רעשטייד
 .עססַארטש רעניצפייל ףיוא -- עדייב

 רעגיטכיוו ַא ייב גַאטסכיײר ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ
 -עוו ןַאלּפ-ץעזעג ַא טכַארבעגרָאפ ןַאד טָאה קרַאמסיב ,עטַאבעד
 ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ןוא ,עעמרַא יד ןערעסערגרַאפ ןעג
 ,עירעלַאג רעד ןופ גידנעקוקּפָארַא .טפמעקַאב קרַאטש סָאד טָאה
 טל טצעזענסיוא ןענייז ןעטַאטוּפעד יד יו ןהעזעג ךיא בָאה
 רעדנוזַאב ַא ןופ ןירעהעטשרָאפ ַא ײטרַאּפ עדעי ,ןעײטרַאּפ ערעייז
 ןוא ןעלוטש ןעּפורג עזיד זַא ,טכארטעג ךיז בָאה ךיא ,סַאלק
 -ָאקע ענעדישרַאפ יד ןופ עטרַאקידנַאל ַא יװ ױזַא ןענייז ךעלשיט
 ,דנַאלשטייד ןיא ןעסערעטניא עשיטילָאּפ ןוא עשימאנ

 -לָאװ טסילַאיצַאס ןעטנַאקַאב םעד ןופ רֹוגיפ יד קנעדעג ךיא
 זיא רעבלעוו ,ןעכנימ ןופ רעהעטשרָאפ ַא ,סעילוק יד טימ רַאמ
 -יידּפ רעד ןיא ןערָאװעג טעדנואוורַאפ זיא ןוא ריציפִא ןַא ןעוועג
 סָאװ טימ קנעדעג ךיא .1870 ןופ המחלמ רעשיזיוצנַארפ-שיס
 -ביל ,ץלעבעב טקוקַאב בָאה ךיא טכרופרהע ןוא דיירפ א רַאפ
 .ןעמוקעגניירַא ןענייז ייז ןעוו ן'רעגניז ןוא ן'טכענק

 .נָאט םענעי עדער עטסגיטכיוו יד ןעטלַאהעג טָאה לעבעב
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 01 אמָארויא ןייק עזיור עטירד ןיומ

 םהיא ןעטַאטופעד עשיטסילַאטיּפַאק ןעבָאה טייצ ןצ טייצ ןופ
 ףרַאש טרעפטנעענּפָא ייז ןופ ןעדעי טָאה רע ןוא ,ןעכָארברעטנוא
 .קרַאטש ןוא ןעטָארעג ,גיציוו ןוא

 עינַאּפמָאק ַא ןעסעזעג ןיא עירעלַאנ רעד ףיֹוא רימ ןעבעל
 א רהעז ןעוועג ןיא ייז ןופ רענייא .ןעשטייד עטעדיילקעג-ךייר
 .ןַאמ רעטיור ,רעקיד

 רע טָאה -- ?סלאפנעדעי לרעק רעד טסיא גיטרעפינַאלש,
 ץיוו ןעניטפינג ַא טימ טָאה לעבעב ןעוו דניירפ עניימ וצ טגָאזעג
 .ןעכָארברעטנוא םהיא ןעבָאה סָאװ יד ןופ םענייא טרעפטנעעגּפָא

 טנעדוטס ןעשיסור א וצ ףירב טַאהעג ךיא בָאה ןילרעב ןיא
 -טנערוטס עשיסור א ,רעטסעווש ַא ענייז ,ץלָאהכוב ןעמָאנ ן'טימ
 -ַאס רעשידיא א ,ן'וָאקינָאק ,רד רַאפ טַארייהרַאפ ןעווענ זיא ,עק
 רעדורב רהיא ןוא וָאקינָאק םַאדַאמ .ןָאטסָאב ןיא טסילַאיצ
 -וךיא ַא ןוא רעטָאפ ןעכילטסירק ַא ןופ רעדניק יד ןעוועג ןענייז
 .דנַאלסור ןיא טצעזַאב ְךיז ןעבָאה סָאװ ןעשטייד --- רעטומ רעש
 עשיסור עּפורג ַא טימ ןערָאװעג טנַאקַאב ךיא ןיב ן'ץלָאהכוב ךרוד
 -ַאיצַאס ףיוא ןעגנַאנעג ךיא ןיב ייֵז טימ ןעמאזוצ ןוא ,ןעטנעדוטס
 .ןעגנולמשזראפ עשיטסיל

 ןעמ ,עלַאה-רעיב רעסיורג ,רעסיורג ַא ןיא ןיירַא טמוק ןעמ
 ןעמ ןוא רעיב טלעטשַאב ןעמ ,לעשיט א ייב רעדינַא ךיז טצעז
 ַא טציז ןעדנעציזרָאפ םעד ןעבעל .,רענדער םוצ וצ ךיז טרעה
 ןעמ ןומ ,ןערייר וצ ןָא טביוה ןעמ רעדייא ןוא רַאסימָאק-ייצילַאּפ
 .רעזייק ן'רַאפ "ךָאה , : ןעיירש

 .טלַאק וצ ןעגנולקעג רימ ןעבָאה סעדער עשיטסילַאיצַאס יד
 -העש טימ ,רעייפ רהעמ טימ ןעדייר לָאז ןעמ טלָאװעג בָאה ךיא
 יד ןיש ןעבָאה יירענדער טרָאס ןעזיד רעבָא .רעטרעוװ ערענ
 שטייד א :םעד ץוח א .טכַאמענכרוד גנַאל ןעסָאנעג עשטייד
 יד .סור ַא רעדָא דיא ַא יװ טרעטסײנַאב ךיג ױזַא םינ טרעוו
 טימ ןוא ןעטקַאפ טימ ,טקנוּפ םוצ ןעוועג ןענייז סעדער עשטייד
 רימ ןיא עכלעזַא עדער ןייא ןעוו ,לָאמ ןייא .ןעסולש עשינָאל
 -ָאלּפַא קרַאטש ןעמונעג בָאה ךיא ןוא ןערָאװעג ןעלעפעג סרַאטש
 .ןעטלַאהעגקירוצ ךימ רעטיײלנַאב רעשיסור ןיימ טָאה ,ןעריד
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 רעבָא ריס ,רענַאקירעמַא ןַא טייז רהיא ,טוג זיא ךייא ---
 ןעלעו ןעטנעמסירדָאלּפַא ערעייא .ענעטעבעגנייא יװ ָאד ןענייז
 זנוא טעװ ןעמ ןוא עּפורנ רעזנוא וצ טייקמַאזקרעמפיוא ןעהיצ

 ,ןילרעב ןופ ןעקישפסיורַא

 רעד ןעפלָאהעג ניסיילפ ןַאד טָאה ייצילָאּפ עשטייד יד
 ןיא ןיא ןערענָאיצולַאװער עשיסור רַאפ ןוא ייֵצילֶאּפ רעשיסור

 -עּפ ןיא יװ ןעניואו וצ רעכיזנוא ױזַא טעמכ ןעוועג ןילרעב
 | .גרובסרעט

 זיא ,טכוזַאב ןַאד בָאה ךיא עכלעוו ,ןענניטימ יד ןופ רענייא

 ןופ ןערָאװעג טריסערדַא זיא רע .גָאטימכָאנ גָאטנוז ןעמוקעגרָאפ

 -מיס ַא טימ ,עביוה ןייק טינ ,ערַאד ,עדנָאלב ַא .ןיקטעצ ַארַאלק

 ,ןַאמ רהיא .עמיטש רעשיטַאּפמיס ַא טימ ןוא םינּפ ןעשיטַאּפ

 ,דיא רעשיסור ַא ןעוועג זיא ,טיוט ןעוועג ןיוש ןַאד זיא רעכלעוו

 טנַאקַאב רהיא טימ ךיא ןיב גניטימ םעד ךָאנ .רענָאיצולָאװער ַא

 יז ןוא טכוזַאב ךָאנרעד רהיא בָאה ךיא ךילנעזרעּפ ןערָאװעג

 ."טפנוקוצ , לַאנרושז רעזנוא רַאפ דליב רהיא ןעבעגעג רימ טָאה

  ערעייז ןעבענעג רימ ןעבָאה רענניז ןוא טכענקביל ,לעבעב ךיוא

 ןענישרע ךָאנרעד עֶלַא ןענייז ייז ןוא "טפנוקוצ , רעד רַאפ רעדליב
 .לַאנרושז םעד ןיא

 םירבח ס'ץלָאהכוב ןופ רענייא טָאה טכאניוצ-תבש א ןיא

 ץנַאנ ַא -- ןעטנעדוטס עשיסור ןופ גניטימ ַא ףיוא ןעמונעג ךימ

 .טפַאשלעזעג-קעטָאילביב עשיסור ַא ,עּפורג עגידלושנוא

 ןעמוקעגסיוא רימ גניטימ ןעזיד ףיוא ןענייז ןעכַאז ענינייא

 רענהעש ַא רעדינַא ךיז טלעטש סע :ל?יּפשייב םֹוצ .שימָאק
 עטסנרע טימ ןוא ,לעדרעב רעצרַאװש רענייפ ַא טימ ןַאמ רעגנוי

 רע .עדער א רע טלַאה שיסור םענהעש ַא ןיא ןוא ,ןערעינַאמ

 יד ףיוא טביוה ,?לעגענ ענייז טקוקַאב ,שיט ן'ףיוא ענשזַאו טקוק

 ןַא יו ןָאט ןעניטכיוו ַא טימ טדער ןוא ,ןעדנעציזרָאפ םוצ ןעניוא

 טדער סָאװ ןענעוו ןוא .,רעטכיר א רַאפ ט'הנעט סָאװ טַאקָאװדַא

 קעטָאילביב רעד ןופ ךוב ַא טגרָאבעג טָאה דילנטיס ַא ?רע

 טינ ךוב םעד טָאה רע יװ טָאנָאפ ַא רעכעה ןיוש זיא סע ןוא
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 עדער עניזָאד יד טָאה טונימ גיצנאווצ א ייב .,טרהעקעגמוא

 | .טרעיודעג

 טפַאשרַאפ ייז טָאה עדער ַא ןעטלַאה ןופ אפונ עינָאמערעצ יד

 קעטָאילביב ַא ןענעוו ןליפא ןעמ טָאה דנַאלסור ןיא .ןעגינעגרעפ

 .גניטימ ןייק ןעטלַאה טרָאטעג טינ

 זיא סע יצ ןהעז טסָאּפ רעד ףיוא ןהענ ךיא געלפ גָאט עלַא

 ןענופענ ןעטרָאד ךיא בָאה ךילדנע .עניזוק ןיימ ןופ ףירב ַא ָאטינ
 -עגניא רהיא טימ עמהומ ןיימ ,ןערעטלע עניימ : דרַאק-טסָאּפ ַא
 .ןעיוו ןיא ןעמוקעננָא ןיוש ןענייז רעטכָאט רער

 .ןעּפַאלק גיטסַאה ןעמונעג רימ טָאה ץרַאה ןיימ
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 - ס'אקעווער ---.ןעיוו ןיא --.ןערעמלע עניימ טימ ךיז העז ךיא
 --- .רעטָאפ ןיימ --- .רעטומ ןיימ -- .שינעגעגאב יד -- .ןאמ

 ,על'הוח --- .אקעווער --- .עמהומ ןיימ

 גנירלָאּפ .ןערהָאפענקעװא ךיא ןיב טְנעװֶַא ןעבלעז םעד

 ףיוא ןעבילבענ ןזיא ןיילַא רע לַאזקָאװ םוצ טיילנַאב ךימ טָאה

 .נַארּפ ןייק ןערהָאפ טלָאזעג רע טָאה ןעגרָאמ ףיוא גָאט ַא ךָאנ

 ןיא ןוא קיזומ רעננַאװ ןופ רעבָאהביל רעסיורג ַא ןעוועגנ זיא רע

 טנעניריד רעננַאװ רעטמהירַאב ַא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה נַארּפ

 ןערהָאפ וצ גַארּפ ןופ ןעוועג זיא ןַאלּפ ןייז ,רעטסעקרָא ןייז טימ

 ןוא ןענענענאב ןענעק ךיז ךירוצ ןיא ןעלָאז רימ םוא ,ךירוצ ןייק

 םעד ןעבענעג םהיא ךיא בָאה ,ריטרַאװק ןייא ףיוא ןהעטשנייא

 -לעסקַא לואפ רענָאיצולָאװער ןעשיסור ןעטנַאקַאב םעד ןופ סערדַא
 - ףיטרַאװק סנעמעוו ןוא טניואוועג ןעטרָאד ןַאד טָאה רעכלעוו ,דָאר

 .טקנוּפלעטימ רעכירוצ ןיימ ןעוועג ןזיא

 ןעכילנהעוועג ַא ןיא דנעווַא ןיא ןערהָאפעגסױרַא ןיב ךיא

 ןיא ןַאד ןענייז ןענָאנַאװףָאלש .סַאלק ןעטייווצ ןופ ןָאנַאװ
 ןעיוו ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא .ךאז ענעטלעז א ןעוועג אּפָארייא
 טייו טינ ךיז טניפעג רעכלעוו לָאזקַאװ א ףיוא ,הירפ רעד ןיא
 ,זיא דנעגעג רעשידיא רעד ואוו ,טַאטש-דלָאּפָאעל ןופ
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 וצ ןעגנואוצעג ךיז בָאה ךיא ,ןענארטוצ ןעוועג ןיב ךיא

 עזעוורעג ַא ,עטריצירבַאפ ַא ןעועג רעבָא ןיא סע ;גיהור ןייז

 .טייקגיהור

 ןיימ ןיא רעטומ ןיימ רַאפ ןעזייווַאב טלָאװעג ךיז בָאה ךיא

 ןופ טיירנעגוצ ןעוועג ךיא ןיב וצרעד ןוא .םויטסָאק ןעטסנהעש

 גידנעייז ןעניז ןיא טאהענ שינעגעגַאב עזיד בָאה ךיא .רעהירפ

 טדעטש עזיד עדייב ןיא ןוא ,ןילרעב ןיא רעהכַאנ ןוא ןָאדנָאל ןיא

 םויטסָאק רענָאדנָאל רעד .סטוס ןעכַאמ ןעזָאלעג ךיז ךיא בָאה

 רעניורב רעד .רעיורג ַא רענילרעב רעד ןוא רעניורב א ןעוועג זיא

 -העש רעד ןעוועג רעבָא זיא רע .םירָאוװ וצ ,רעווש וצ ןעוועג זיא

 .ןעבילקענסיוא םהיא ךיא בָאה ,רערענ

 עלעיצעּפס ןַאהרַאפ ןענייז ןעלַאזקָאװ עשיאעּפָארייא יד ףיוא

 בָאה .ןָאטרעביא ןוא ןעשַאװמורַא ךיז ןעק ןעמ ואוו ךעלרעמיצ

 -עלייא ןהָא ןָאטעגנָא ךיז בָאה ךיא .,?ערעמיצ ַאזַא ןעננודעג ךיא

 ןייז לֶאְז ךיא ידכ ענשימוא ,ןעגנוגעוַאב עמַאזגנַאל טימ ,שינ

 .ןעסַאלעג

 ןעזָאלענרעביא ךיא בָאה ,ןערָאװעג ניטרַאפ ןיב ךיא ןעוו
 .ךָאנ סערדַא םעד ךָאנ סעװַא ןיב ןוא לַאזקָאװ ן'ףיוא שזַאנַאב ןיימ

 בָאה געװו ן'ףיוא .ןהעצ טונימ ַא ןהעג וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ
 ,דרעב-ןעקַאב עצראווש ענהעש טימ ,ןאמ ןעכיוה א טנעגעגַאב ךיא
 ;רענעיװ ַא ןעוועג זיא רע .,קרָאי וינ ןופ טנעקעג בָאה ךיא ןעכלעוו
 רעטייוצ רעד םורַא ,אקירעמַא ןיא טניואוועג רעבָא טָאה רע

 תירב , ןֹופ ןעשזדאל ןיא "רעכַאמ , א ןעוועג זיא רע ואוו ,וינעווע
 -ענ אקירעמַא ןיא ןענייז ןעשזדאל עשידיא עטשרע יד) "םהרבא
 .(םידוהי עשירַאגנוא ןוא עשיכיירטסע ,עשטייד ןופ טעדנירגעג ןעוו
 רעד ףיוא סעפַאק יד ןיא ןענעגעגַאב לָאמַא םהיא נעלפ ךיא

 ַא טאהענ םהיא טימ ךיא בָאה לָאמ ןייא ןוא וינעווע רעטייווצ
 םייב סָאװרַאפ ענַארפ רעד רעביא עטַאבעד ַא ןוא סיוטשנעמַאזוצ
 טביולג ןעמ זַא ןערהעלקרע ןעמ זומ שזדאל ַא ןיא ןעטערטניירַא
 .ךוזַאב ַא ףיוא ןעוועג אמתסמ ןעיוו ןיא טציא זיא רע .טָאנ ןיא
 "אב רע זא טכאמענ ךיז רשפא ןוא טקרעמאב טינ ךימ טָאה רע
 טינ טמוק רימ סָאװ טהערפרעד ךיז בָאה ךיא .טינ ךימ טקרעמ
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 ןעמונראפ ןעווענ זיא ןעזעוו רעצנַאג ןיימ ,ןעלעטשוצּפָא ךיז סיוא
 .ןעבָאה דלאב לע ךיא סָאװ ,שינעגענַאב רעד טימ

 רעגידעבעל ,רעטיירב ,רעסיורג ַא ךרוד ןעגנאנעג ןיב ךיא
 ,פעסעג רערעליטש ןוא רערענעלק א ךרוד ךָאנרעד ןוא ,סַאג

 -ייצעגנָא ןעוועג זיא סָאװ רעמונ םעד טכיירגרעד בָאה ךיא
 ןוא רעױט ןיא ןיירַא ןיב ךיא .לעכיב-סערדַא ןיימ ןיא טנעכ
 ריט ַא ייב טלעטשענּפָא ךיז ,רָאלפ ןעטייווצ ן'פיוא ןעננאגעגפיורַא
 ,לעקעלג ן'רַאפ היצ ַא ןעבענעג ןוא

 .טלַאּפש ַא רָאנ ,טנעפעעגפיוא עלעסיב ַא ךיז טָאה ריט יד
 ,סמָאר סקַאמ ןעווענ זיא סָאד .םינּפ ןעגנוי ַא ןהעזרעד בָאה ךיא
 ,ןאמ ס'ַאקעווער

 טימ ןעפורעגנָא ךימ טייחרעליטש רע טָאה -- ! רעטלַא --
 ןוא ,רענליו א ןעוועג ךיוא זיא רע ,לעכיימש ןעכילדניירפ  ַא
 .טנעקעג ךימ טָאה רע

 ;ליטש רהעז ץלַא ןוא ,שיסור ףיוא רימ וצ טדערעג טָאה רע
 רהעז ןענייז ייז ,ןעפָאלש טניילענוצ ךיז ןעבָאה ייז -- |

 טעוװ גנושאררעביא יד .ןעקעוו טינ ייז ףרַאד'מ .נעװ ןופ דימ
 ןחעגסױרַא טעוו רהיא זא ,ןייז טעװ עטסעב סָאד .סיורג וצ ןייז
 ייז לעװ ךיא ןוא ,ןעּפַאכפױא ךיז ןעלעוו ייז זיב ,עלייוו ַא ףיוא
 .ןעטיירגוצ

 ןיירַא ךיא ןיב סָאג רעלָאמש רעד ןופ .רעטנורַא ןיב ךיא
 עפאק ַא ןיא ןיירַא ךיא ןיב טרָאד .רעמיוב טימ רעטיירב א ןיא
 רימ טָאה ןעמ יו קנעדענ ךיא .קיטשהירפ טלעטשַאב ןוא
 -ענ ךיא .רעגייטש רענעיוו םעד ףיוא ,ןעגנוטייצ טגײלעגקעװַא
 טָאה ןעמ סָאװ ,רעסאוו זָאלג ןעטלַאק םעד ןופ םעט םעד קנעד
 טינ ךיא בָאה טיטעּפָא ןייק .עפַאק רעד טימ טכַארבעג רימ
 עפַאק יד ןוא ןעסע וצ ןעננואווצעג רעבָא ךיז בָאה ךיא .טאהעג
 -ייצ עשטייד יד טרעטעלבענ בָאה ךיא .טקעמשענ טוג רימ טָאה
 ןוא ,ועל ךיא סָאװ גידנעסיוו טינ ,ןעזעלעג לעסיב א ,ןעגנוט
 ןענַארטעגוצ רימ טָאה ?עגניא-רענלעק א .טרעטעלבענ רעטייוו
 ןערָאװעג גיטרַאפ ךָאנ ןיב ךיא רעדייא רעסַאװ זָאלנ עשירפ ַא
 רענעיו יד ןיא ךיז טרחיפ יוזא ,זָאלנ רעטשרע רעד טימ
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 -םיוא ןיימ ןעניוצעג טָאה סָאד יװ קנעדעג ךיא ןוא .סעפאק

 ,טייקמאזקרעמ

 -ענ ךיז בָאה ךיא ןוא ניצנאווצ טונימס א קעװַא זיא סע

 ןוס ךיא .טפראדעב טָאה ןעמ יװ רהעמ ןעציז וצ ןעננואווצ

 רָאט ךיא -- טריטשומ ךיז ךיא בָאה -- ןערילָארטנָאק ךיז

 .ייז וצ ןהעגפיורא לעװ ךיא ןעוו טגערעגפיוא ןייז טינ
 ןעננאגעגפירַא רעדיו .קירוצ קעװַא ךיא ןיב ךילדנע

 טאה רעדיוו ןוא ,לעקעלנ ן'רַאפ ןָאטעג היצ ַא רעדיוו ,ּפערט יד ףיוא

 -פיוא ריט יד רע טָאה לָאמ ןעזיד .סמָאר סקַאמ ןעזיוװַאב ךיז

 .רעדורעג א טרעהעג בָאה ךיא .,ןעצנַאגניא טנעפעעג

 .עכיוה ןייק טינ ,יורפ ןעטלַא ןַא ןעזיװַאב ךיז טָאה דלַאב

 ;טנַאקַאבנוא ןהעזעגסיוא רימ יז טָאה קילב ןעטשרע ן'פיוא

 ךיא .עמַאמ ןיימ ןיא סָאד זַא ןהעזרעד ךיילנ רעבָא בָאה ךיא

 ירימ וצ יז ןוא רהיא וצ ףרָאװ ַא ןעבענענ ךיז בָאה

 -סיוא יז טָאה -- !טינ ךיד ןעקרעד ךיא ,ןהוז ןיימ ---

 .ןערהערט ןהֶא ,לוק-רעמָאי ַא טימ ןעירשעג

 .ןעסעגראפ ךיז ךיא בָאה ןעסאלעג ןייז וצ סולשאב ןיימ ןָא

 .זעוורענ ןוא טלעמוטוצ ןעוועג ןיב ךיא

 !ֹּפָא טינ ךיד רַאנ ךיא !רערעדנַא ןייק טינ זיא סע --

 .סעכ טימ טש'רמולכ ןעירשעג ךיא בָאה --- ! רעבלעז רעד זיא סע

 ַא טימ דיא רעכיױה ַא ןענַאטשעג ןזיא דנורגרעטניה ןיא

 -- ןעגױא עצרַאװש ענעקָארשוצ טימ ,דרָאב רעיורג רעסיורג

 ,הרפ ַא ןענַאטשענ ןיא םהיא ןעבעל ךיילנ ןוא .עטאט ןיימ

 עכילקיד ַא ,רעטומ ןיימ יו ןהעזסיוא ן'ףיוא רענניא לעסיב ַא

 .ענייפ עמהומ יד ןעוװעג ןיא סָאד .ןעניוא עטנייווראפ טימ

 ,ןעמונעגמורַא ןוא טשוקוצ ייז טימ ךיז בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 .רעמיצ ןעטייווצ םעד ןיא ןיירַא ךיא ןיב

 ךָאוו ַא ,יבייב ַא טימ אקעווער ןעגעלענ ןיא טעב ַא ןיא

 םוצ רעטסנעפ ייווצ ןעשיוצ אפָאס ַא ףױא טנהעלעגנָא  טלַא

 רהיא בָאה ךיא ןעו .עלעמַאד עקניגנוי ַא ןעסעזעג זיא וצ סַאג

 ;לוק ן'פיוא טכַאלוצ ךיז ךיא בָאה ,ןהעזרעד

 !עקװַאח ?ריד יז טלעפעג יוו ---
 ןיב ךיא ןעו .רעטכָאט ערעגניא ס'עמומ ןיימ זיא סָאד
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 א ןעװעג טלַא אקעווער זיא ,םייה רעד ןופ ןערהָאפעגקעװַא
 . ןייק ןיא ייז ןיא .ףלע רהָאֹי ַא על'הוח ןוא ןהעצרעפ רהָאי
 ,טכודעג רימ ךיז טָאה ױזַא --- ןעמוקעגרָאפ טינ גנורעדנע םוש
 -ראפ ןערָאװעג ךעלעדיימ עניילק ןופ ןענייז רעטסעווש עדייב
 רעבָא רימ ; עמַאמ א ןיוש זיא ייז ןופ ענייא ןוא ןעמַאד עטַארייה
 .ןעזָאלעגרעביא ייז בָאה ךיא יװ םקנוּפ ןהעזענסיוא ייז ןעבָאה
 8 סלַא ןעל'הוח ןהעז ֹוצ .טביולגענ טינ רימ ךיז טָאה סע
 ךיא .שימָאק רהעז ןעמוקעגסיוא רימ זיא עמַאד עטארייחרַאפ
 .רעטכעלעג ןעזעוורענ ,םענעבירטרעביא ַא טימ טכַאלוצ ךיז בָאה

 קרַאטש ןענייז עמומ ןיימ ןוא רעטומ ןיימ ,רעטָאפ ןיימ
 ןעועג ןיב ךיא .רהָאי ףלעװצ יד ןיא ןעראוועג טרעטלעראפ
 רעדיו טקוקעג ייז ףיוא בָאה ךיא .טשאררעביא ךילצרעמש
 ףיוא ןעקוק וצ טרעהענפיוא טינ ןעבָאה ייז ןוא .רעדיוו ןוא
 רימ טלעטשעג ,רימ וצ םעילוטעג ךיז טָאה עמַאס יד ,רימ
 .ןענַארפ

 ןערָאװעג טניואוענוצ רימ ןענייז םייצ טונימ ןהעצ ןיא
 ,רעטָאפ ןיימ ןופ עמהאנסיוא רעד טימ -- ,ערעדנא יד וצ ענייא
 סע יװ יוזא ;רימ ראפ טמעשעג יװ יוזא ץלַא ךיז טָאה רע
 ,ןהֹוז ןייז ןענעקרעד וצ רימ ןיא ןעוועג רעווש םהיא טלָאװ
 ."ן'רעטלא , ןייז

 טייו טינ ?עטָאה א ןיא רעמיצ ַא ןעמונעג בָאה ךיא
 ףיוא רימ ראפ ןוא רעטָאפ ןיימ רַאפ ("ואנָאד, לעטָאה) ייברעד
 ס'טקעווער ףיוא ןעמאזוצ עלא רימ ןעבָאה ןעסעגעג .ןעגיטכענ וצ
 ןעטרָאד ןעבָאה עּפורג רעזנוא ןופ ענירעביא עלא ןוא ,ריטראווק
 -ראפ ןעדנוטש עליפ רימ ןענעלפ גָאטיײב .ךיוא טגיטכענעג
 -איצאס רענעיו יד טכוזַאב בָאה ךיא ןוא ,ןעמאזוצ ןעגנערב
 ןיא ןעטַאט םוצ ןעמוק ךיא געלפ דנעװַא ןיא טעּפש .ןעטסיל
 ,לעטָאה

 -- עטַאט רעד ןוא ךיא --- רימ ןעבָאה ןעדנעװוַא עטשרע יד
 וצ ןהענרעבירא טעב ןיימ ןופ נעלפ ךיא .,ןעפַאלשעג גינייוו
 ,פהיפענ רעד .ןעדייר ןוא ןעניפ רימ ןענעלפ יוזא ןוא ,םהיא
 ךיא ןעוו ןעטייצ יד ןיא יו ,ןעטַאט ןיימ ןעבעל גיל ךיא זא
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 "רישז חבש ןיא טניואוועג ןעבָאה רימ ןוא דניק א ןעוועג ןיב

 .ןעגינעגראפ ןערעדנוזאב ַא טפאשראפ רימ טָאה ,ףיוה ס'יקסנומ

 ,ןענַארפ ןעלעטש וצ טרעהענפיוא טינ םהיא בָאה ךיא

 -רעדניק ענייז ןעגעוו ,טייהנעגנאגרַאפ ןייז ןענעוו ךילכעזטּפיוה

 ןוא רעטסעװש ענייז ,רעטומ ןייז ,רעטָאפ ןייז ןענעוו ,ןערהָאי

 וצ תוכיש א טאהעג רָאנ טָאה סָאװ ץלא ןענעװ ,רעדירב

 ןענארפ עניימ ףיױא רימ טָאה רע .החּפשמ ןייז וצ ןוא םהיא

 רָאּפ עטשרע יד  .גידוועמעש רעבָא ,סערעטניא טימ טרעפטנעעג

 ךיז רע טָאה ,ןעמַאזוצ טכארברַאפ ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעטנעווַא

 א יװ -- רעדמערפ א ןעוועג טלָאװ ךיא יװ ױזַא ןעטלַאהעג

 יו טלעװ ערעגיטכעמ ,ערעכעה א וצ טרעהעג סָאװ רעדמערפ

 ,ןעראוועג טניואועגוצ ריס וצ רע זיא רעבָא זייווכעלסיב .ענייז

 .גידנעטשלָאפ טינ ץלא םנה

 ךיא בָאה ,אנליו ןופ ןערהָאפעגקעװַא ןיב ךיא רעדייא

 ןעבעל ןעכילרעניא ס'רעטָאפ ןיימ טימ טריסערעטניא ךיז ןעטלעז

 ערעגניא יד ןיא זַא ,ביולג ךיא .טייהנעגנאנראפ ןייז טימ ןוא

 יד ביל טָאה ןעמ .יוזא רעטכעט ןוא ןהיז עלַא ןענייז ןערהָאי

 טריסערעטניא ןעמ רעבָא ,ייז וצ ןעדנובענוצ זיא ןעמ ,ןערעטלע

 ןעועג ןיוש ןיב ךיא זא ,רעבָא טציא .ייז טימ טינ ךיז

 ןיײלַא ךיז ןוא טלעו יד בָאה ןוא טלַא רהֶאֹי גיסיירד-ןוא-יירד

 טימ טריסערעטניא ךיז בָאה ןוא ,רעסעב ךס א ןענַאטשרַאפ

 ןעפורעגסיורא רעטָאפ ןיימ טָאה טציא --- ,טּפיוהרעביא ןעשנעמ

 .רימ ןיא טייקנירעגיינ עכילטפאשנערייל א

4 

 עשיכיירטסע יד ייב---רעלדַא רָאטקיװ ---.ןעמַאזוצ געט ףלע

 ךיז ןענעז ךיא -- .ןעגָאבנעלע .רד -- .ןעסַאנעג

 .ןערעטלע עניימ טימ

 רָאג ןעטלָאװ רימ יו ױזַא טלהיפענ דלַאב טָאה רעטומ ןיימ

 ,"רעטלַא) ןעפורעג ךימ טָאה יז .טדיישוצ ןעוועג טינ לָאמנייק

 בָאה רהיא טימ .רדח ןיא ןעגנאגעג ךָאנ טלָאװ ךיא יװ ױזַא

 ןעטלעז רעבָא ןענייז רימ ; ןעכערּפשעג עמיטניא טאהעג ךיוא ךיא
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 ןעגנַאגעג לעיצעּפס רהיא טימ ךיא ןיב לָאמנייא .ןילַא ןעוועג
 רעטמהיראב רעד גיוא ףיוא גיוא ןייז ןעלָאז רימ ידכ ,ןעריצַאּפש
 םענעי ןופ טייו טינ ךיז טניפעג ,רעטַארּפ ,ןעטרָאג רענעיוו
 ייב רעבָא ןיא טייצ יד .ןיהַא ןעמונעג רהיא ךיא בָאה ,דנעגעג
 -עקנעב ןוא עביל ןופ ןעקורדסיוא עמוטש ןיא רהעמ קעװַא זנוא
 טינ טושּפ טָאה יז .רהָאי ףלעוצ ענעגנאנרַאפ יד ךָאנ שינ
 ,רימ וצ טקירדעג ךיז טָאה יז ,ןענָאז וצ רעהירפ סָאװ טפואוועג
 ןיא ןעבעל ןיימ ןעגעו טגערפעג ;סאּפש טכאמענ ,ךימ טעלנעג
 עלא ;טנוזעג ןיימ ןעטיה לָאז ךיא טנָאזרַאפ רימ ,אקירעמַא
 .רעדורב ןיימ וצ עטַאט ַא ןייז לָאז ךיא טנָאזרַאפ רימ עלייוו

 ןעמומ רעד ןוא ןעמַאמ רעד טימ ןעציז ךיא געלפ טפָא
 יד .ןעגנערבראפ יוזא רימ ןעגעלפ ןעדנוטש עצנאנ ןעמאזוצ
 יז טנעלפ ,ערעכילטלעוו א ןוא ערעכילהערפ א ןעוועג זיא עמומ
 ךיז ןענָאמרעד ,אנליוו ןעגעוו ןעלהעצרעד ,סַאּפש רהעמ ןעכַאמ
 ,דניק ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,ןערהָאי יד ןָא

 ןוא ןעסעזעג ךיא ןיב ,ריטרַאװק ס'אקעווער הוא ,לָאמנייא
 ."גנוטייצ רעטייברַא8 רעד ראפ ץנעדנָאּפסערָאק א ןעבירשעג
 ,ךערּפשעג א ןיא ןענַאטשַאב ןיא טלַאהניא םעד ןופ רקיע רעד
 טימ ןוא ן'רעגניז לואּפ טימ טאהעג ןילרעב ןיא בָאה ךיא סָאװ

 זיא רעטָאפ ןיימ .םזיטימעסיטנַא םעד ןענעוו ן'לעבעב טסוגוַא
 ןענייז סע ןעוו .,ביירש ךיא יו טקוקעג ןוא רימ ןעבעל ןעסעזעג
 געמ , :טגערפעג רע טָאה ,סעשזדייּפ רַאֹּפ א ןעראוועג גיטראפ
 ,טרעפטנעעג ךיא בָאה ?? טינ סָאװרַאפ, "?ןָאט קוק ַא ךיא
 בָאה ךיא .טּפירקסונאמ םעד טגנאלרעד םהיא בָאה ךיא ןוא
 ןיימ .שיקרעט ןייז סָאד טעװ םהיא ראפ זא ,טסואוועג סיוארָאפ
 "שיריא עשירדיא , עכאפנייא ַאזַא טקנוּפ ןעוועג ןאד זיא ךַארּפש
 ָאד ךיז טָאה ןעביירש טרַא םעד ןענעװ טינ רעבָא .טנייה יוװ
 פעקיטרא רעד ,דמערפ ןעווענ םהיא זיא ןינע רעד .טלעדנאהעג
 טוג ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעקורדסיוא ענינייא ןעטלאהטנע טָאה
 טָאה סָאװ ,רעטייברא ןעשידיא רענַאקירעמַא ןעדעי טנַאקַאב
 ןעניטייצראפ ַא טימ רעבָא ,"גנוטייצ רעטײברַא, יד ןעזעלעג
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 עכלעזַא דיא ַאזַא וליפא ןיוש טלָאװ טנייה .רעטָאפ ןיימ יו ןעדיא

 | .טינ רעבָא ןַאד .ןענַאטשרַאפ ןעקורדסיוא

 ;ןעביירש ןיימ טימ ןעמונרַאפ ןעווענ טשרמולכ ןיב ךיא

 טראוועג בָאה ךיא ,טרהירעג טינ רעדעפ ןיימ ךיז טָאה ן'תמא ןיא

 .ןייז טעוו ָאד סָאװ ןהעז וצ

 ,טינ העטשרַאפ ךיא ,תמא םעד ןענָאז ריד לעוװ ךיא ---

 גידנערעקמוא ,לעכיימש ַא טימ טגָאזעג רעטָאפ ןיימ טָאה --

 ,טּפירקסונַאמ םעד רימ

 ?'ךיא --- ,עמומ ןיימ טגָאז --- ,ןענעיילרעביא רימ זָאל ---
 .ןהעטשראפ ?'ךיא יצ ןהעז

 טינ יאדוא ןיוש טעוו רהיא !עמוס ,טנעייל ,טנעיול

 .גידנעכַאל ,טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ,ןהעטשראפ

 ךס ַא טאהעג טָאה יז -- ןוא ןעזעל טפורּפעג טָאה יז

 .רעטָאפ ןיימ יוװ נלָאפרע רענינייוו

 ָאד סָאװו ןענעװ טרעלקרע ןעטַאט םעד ךיא בָאה ןַאד

 טימ ,רעטרעוו עכילטע יד םהיא טשטייטרַאפ ןוא ךיז טלעדנַאה

 ,"ףמַאקךעסַאלק, יו ,טנַאקַאב ןעװעג טינ ןיא רע עכלעו

 טָאה ןַאר ...להיפעג ץנערוקנָאק , ,"ןעסערעטניא עשימָאנָאקע,

 ןענעג ןיב ךיא זַא ןהעזעג טָאה רע ןענַאטשרַאפ ץלַא ןיוש רע

 ןעלעפעג ,ךילריטַאנ ,םהיא ןיא סָאד ןוא ,ןעדיא ןופ םיאנוש יד

 םהיא ראפ סָאד זיא גנושַאררעביא עמהענעגנַא ןַא ,ןערָאװעג

 ןיא ןעריא עכלעזא ןופ ףירגַאב םעד טיול םירָאװ ; ןעוועג

 .לארשי אנוש ?עקיטש ַא סרוקיּפַא רעדעי זיא ,ןעטייצ ענעי

 טיס ןוא סעניזוק ייוצ עניימ טימ ןעכערּפשענ עניימ

 .רעטקַארַאכ רעדנַא ץנַאנ א טַאהעג ןעבָאה ןַאמ ס'ַאקעוװער

 טָאה יז ןוא אנליו ןיא עיזַאנמינ טנירנעעג טָאה אקעווער

 .טעטיסרעווינוא רעוװענעשז םעד ןיא טכַארברַאפ רהָאי עכילטע

 גולק ןעוװעג ןיא יז רעבָא ,טרידוטש רעגינייו טָאה על'הוח

 שיסור .טנעגילעטניא ןוא רעניטש ןעניטניה א ףױא

 ךיוא טהענ עבלעז סָאד ןוא .טנעכייצענסיוא טדערעג יז טָאה

 רעטנעגילעטניא גידנעטשלַאפ א זיא רע .,ןע'םמָאר סקַאמ ףיוא
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 זיא טפַאשלעזעג רעייז .ךיוא רעשיטַאּפמיס ַא ןוא ,שנעמ

 .גוננעת ַא ןעוועג רימ רַאפ
 עניימ ףױא טעװעדָאהעגנ ךיז ןעבָאה על'הוח ןוא ַאקעוװער

 ס'רעטומ רעייז ןיא בָאה ךיא ,ןיא קורדסיוא רעד יו ,טנעה
 ס'רעטומ ןיימ ןיא יו רענינייו טינ םעמב טכַארברַאפ זיוה
 ןענייז ייז ןוא ,ןעגיוא עניימ ראפ ןעסקַאװעג ןענייז ייז .זיוה
 ןיא זַא ןעמערט טנעלפ ,ָאזלַא ,רעטסעװוש יו ןעוועג רימ ייב

 ךיז טגעלפ ייז טימ ךערּפשעג ןעטסנרע ןַא ןופ ןעטימ ןעטכער

 עכלעזַא ןענעװ ָאד ךיא דער ןעמעוו טימ ,ןעכַאלוצ ןעלעוו רימ

 ךָאנ ןענייז ייז זַא טכודעג ךיז טָאה ריס ? םינינע עגיטכיוו
 .רעדניק

 ןיא ןעריצַאּפש ןעגנַאנעג ייֵז טימ ךיא ןיב לָאמ רַאֹּפ ַא

 טדערעג ןעבָאה ריס .רעדנוזַאב רעדעי טימ -- רעטַארּפ םעד
 ןעגעוו ,אקירעמַא ןעגעוו ,ןעבעל ןיימ ןענעוו ,ןעבעל רעייז ןעגעוו
 .(טניואוועג טָאה על'הוח ואוו) אניר ןעגעוו ,אנליוו

 רעניילק א ןעוועג ןיא ריטרַאװק רעזנוא ןופ טייוו טינ

 רימ ןענעלפ ןעטרָאד .עפַאק ַא ןוא עלַאה ריב .ַא םימ ,קרַאּפ
 ןעצעזוצ ךיז ,ןעדנוטש רַאּפ ַא ןעגנערבראפ עלַא גאטימ ךָאנ
 ןעלעטשַאב ,לעמיה םענעּפָא ן'רעטנוא ןעשיט יד ןופ םענייא ייב

 טלהיפעג ךיז בָאה ךיא .ןסעומש ןוא ןעציז ,עפָאק רעדָא רעיב
 .ןעבעל ןעשימייה ןענילָאמַא ןיימ ןופ םיזוב ןעטכער םעד ןיא

 טפראדעג ןענרָאמהירפ ןעדעי טָאה רעטָאפ ןיימ יוװ יוזא
 ַא ןופ שמש-רעטנוא ןַא ןעננודענ ךיא בָאה ,ןענװַאד ןהעג

 .ןיהַא ןעמהענ ןעמוק םהיא טנעלפ רע ןוא ,להֹוש רענַאיצילַאג
 טָאה רע ןוא ןעקָארשעג םהיא טָאה טדָאטש עדמערפ עסיורג יד
 .ןעשזנַאלברַאפ רע טעװ רעמָאט טָאהעג ארומ

 ייווצ יד ןעזייוו טרהיפעגנ ןעמעלַא ייז ךיא בָאה לָאמנייא
 םעד ןוא עירעלאג-רעדליב יד :ןעיװ ןופ סמואעזומ עטמסהירַאב
 ןיוש ייז בָאה ןיילַא ךיא) טפַאשנעסיװ-רוטַאנ ןופ םואעזומ
 ןענייז סעדייבעג ענהעש ,עסיורג ייוצ יד .(טכוזַאב רעהירפ
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 ,רעגייטש ןעבלעז םעד ףיוא טיובענ ןענייז ייז .סעדייבעגדנניליווצ

 םענהעש א ןיא רערעדנא רעד ןענעקטנא ענייא ןעהעטש ייז ןוא

 .טדָאטש ןעטימ ןעטכער ןיא קראפ

 עגיטכערּפ עסיורג יד רעביא ןעגנַאגעגמוא זיא רעטָאפ ןיימ

 -נואוַאב ןופ ןוא טסיופ ץכרוד רעדליב יד ףיוא טקוקעג ,ןעלַאז

 רעדליב יד ייב .ןעּפיל יד טימ טעקשטָאמצענ רע טָאה גנורעד

 יד ןעזָאלּפָארַא ,ןעמעשרַאפ ךיז רע טנעלפ ןעיורפ עטעקַאנ ןופ

 ןוא ןעמירקרַאפ ךיז טנעלפ רע רעדָא ,רעטייוו ןעקוק ןוא ןעגיוא

 ט'שורח'ענ ךיז ןעבָאה עמומ יד ןוא רעטומ ןיימ ,ןעיײּפשסױא

 .רעגייטש ןעשרעבייוו רעייז ףיוא טריקיטירק ןוא

 םעד ןיא לאז ןייא ןופ ןעגנַאגעג ױזַא ןענייז רימ יו

 + רימ רעטניה ןעמומ רעד וצ טגָאז עמַאמ יד יוװ ךיא רעה ,ןערעדנַא

 ןעיוװ ןיא טלָאװ רע יז ױזַא ,םורַא זנוא טרהיפ רע

 ץלַא ןוא ,רע טהעטשרַאפ ץלַא ,רע סייוו ץלַא .טניואוועג

 "! טסָאקעג טינ ןעשָארג ןייק זנוא ךָאד טָאה רע ! ןייֵלַא ךיז ןופ

 טרהיפעג ייז בָאה ךיא רעדייא טקוקאב טדָאטש יד בָאה ךיא

 ,ןעטסילאיצָאס רענעיוו יד טכוזאב בָאה ךיא .סמואעזומ יד ןעזייוו

 ךיא בָאה ןיילא זייוולייט ןוא ףליה רעייז טימ ,זייוופייט ןוא

 עטסגיטכיוו יד ןהעזענ ןוא ןעסַאג עטסניטכיוו יד טריצאּפשעגכרוד

 רענעיוו עטמהירַאב-טלעװ ייווצ יד ןוא ןעמָארק ,סעּפַאק ,סעדייבעג

 .ןעכריק

 יד .טכַאמעג קורדנייא ןעקרַאטש ַא רימ ףיוא טָאה ןעיו

 ונניר ַא יװ ןעניובענ טחעג עכלעוו ,עסַארטש נניר עטמהירַאב

 רהיא ףױא ןעהעטש סָאװ ,ןעצַאלַאּפ עלופסקורדנייא יד טימ

 "ייצרַאפ קנַאדעג ןיימ ןיא ךיא בָאה ,רהיא ןעבעל רעדָא

 ןהעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעכַאז עטסנידריווקרעמ ירד ןעשיווצ טנעכ

 עכלעוו ,ןעסילשַאב טנעקעג טינ ךיז ייב בָאה ךיא ,אּפָארייא ןיא

 ,עכיוה יד, .ןעיװ רעדָא זירַאּפ -- רענהעש זיא'ס טדָאטש

 עטױר-דלַאנ רעדָא עױלב-דלָאנ ערעייז טימ ןעריציפַא עקנַאלש

 ןענירענעיו עטעדיילקענ-ךהעש ,ענידווע'נח יד ןוא סמרָאפינוי

 ,טײקטנַאקיּפ א ןוא ןח ַא ןירַא ןעסַאנ ענידעבעל יד ןיא ןעבינ
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 -עגנוא יוזא --- ?טינ ןעגָאמרַאפ זירַאּפ ןופ ןערָאװלוב יד ןעכלעוו

 .קורדנייא ןיימ ןעוועג זיא רהעפ

 ןעראוועג טנאקאב ןיב ךיא ןעמעו טימ ,רעלדא רָאטקיװ

 רהעז ןעמונענפיוא ךימ טָאה ,סערננָאק רעלעסירב םעד ףיוא

 -נירג רעד ןעוועג זיא רע זַא ,טנָאזעג ןיוש בָאה ךיא ךילדניירפ

 ליוו ךיא .גנונעוַאב רעשיטסילַאיצַאס רעשיכיירטסע רעד ןופ רעד

 .ץראה רהיא ןוא ּפָאק רהיא ןעוועג זיא רע זַא ,ןעניילוצ

 םעד ןענעו ןעדייר ןעמונענ ךיילנ רימ טימ טָאה רע

 ריס רעדיו .גנונדרָא-סענַאט רעלעסירב םעד ןופ 54 טקנוּפ ,

 .עביוהפיוא טינ ענַארפ יר ףרַאד ןעמ זַא ,ןעזייווַאב טפורּפעג

 ןיא ןעגניירבוצניירַא רהיא ןעבילקענ ךיז ךיא בָאה רעמָאט ןוא

 ךימ רע טָאה ,םערגנָאק רעכירוצ םעד ןופ ןענָאיסוקסיד יד

 סָאד לָאז ןעמ ןַא גנונפַאה ןייק ָאטינ זיא סע זַא ,טרעכיזרַאפ

 .ןעזָאלוצ

 עניטכיו רענעיו יד ןֹופ םענייא ןעבענענ רימ טָאה רע

 יד ןעזיועג ריס טָאה רענעי ןוא רעטײלנַאב סלַא ןעסָאנעג

 רעטייברא רעד ןופ ןעטקנוּפלעטימ ענעדישראפ ןוא טדָאטש

 .גנוגעווַאב

 ןענניטימ-סַָאמ עשיטסילַאיצַאס רֶאֹּפ א טכוזַאב בָאה ךיא

 יו רעבלעז רעד ןעוועג זיא רעטקַארַאכ רעניימענלַא רעייז

 ןעסעזענ ןענייז רעטייברא יד עכלעוו ייב ,ךעלשיט ; ןילרעב ןיא

 עמרָאפטַאלּפ ַא ףױוא .ןעסע וצ סעּפע רעדָא רעיב רעזעלנ טימ

 .רענדער א ןוא רַאסימָאקדייצילַאּפ א ןוא רעדנעציזרָאפ א ---
 ןעננולעטשַאב ןָא ןעמהענ ,סרענלעק םוא ןעהענ םוקילבוּפ ןעשיווצ

 יד רָאנ ,ןילרעב ןיא יו ץלַא .טרעדָאפ ןעמ סָאװ ןעגנערכ ןוא

 טימ ךיילנראפ ןיא .רעמירָא ןהעזענסיוא ןעבָאה רעטייברא

 ,םירֶא ראנג ןיוש טקוקענסיוא ייז ןעבָאה רעטייברא רענאקירעמא

 -ויל ענירג ןיא ןעסעזעג גניטימ םעד ייב ןענייז ייז ןופ עליפ
 .טייברא רעד ייב יו --- סנענַארק עסייוו ןחִא ,ךאלקער עלעטנעוו

 ןיא ךיז טָאה ןעננולמאזראפ רענעיוװ יד ןופ רענייא ףיוא

 טרערענ טָאה רע .טסיכרַאנַא ןַא טנילײטַאב ןעטאבעד יד
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 ךיוא ןענייז סרעפטנע ס'רענדער םעד ןוא טייהרעטלעטשראפ

 -עביא .ןענַאטשרַאפ ןעבָאה עלַא רעבָא .עטלעטשרַאפ ןעוועג

 ילַאּפ םעד טימ .עשיטערָאעט ַא ןעוועג עגַארפ יד זיא ,סנעניר

 טָאה רימ .ןָאט וצ טָאהעג טינ יז טָאה ךיירטסע ןופ ןעבעל ןעשיט

 ןַא םימ עטַאבעד א  .טרָאװ סָאד ןעמענ טלאווענ רהעז ךיז

 ַא ןעװעג קרָאי וינ ןיא זנוא ייב ןיא סָאד --- טסיכרַאנַא

 טסילַאיצעּפס סלַא טלהיפענ ךיז בָאה ךיא ןוא ,טרָאּפס רעכילנעט

 ץוח ַא .שטייד טוג ןענעק ךָאד ןעמ ףרַאד ָאד רעבָא ,םעד ףיוא

 יַאיצַאס א ןיא ןעגילייטאב וצ ךיז רעדנעלסיוא ןא ראפ :םעד

 יזא טקנוּפ ןעװעג ןאד זיא ךיירטסע ןיא גניטימ ןעשיטסיל

 טעדלודעג םיוק טָאה ייצילַאּפ יד ,דנאלשטייד ןיא יוװ רעכיזנוא

 ."הרצ ענענייא , יד

 טּפױה רעד זיא ןענניטימ ייווצ יד ןופ ןעטשרע םעד ףיוא

 -לַאיצָאס רעשידיא-שיכיירטסע ןַא ,ןענַאבנעלע .רד ןעוועג רענדער

 טימ .רעכיוה ןייק טינ ,ןַאמ רעגנוי רעדנַאלב א ,טַארקָאמעד

 רימ ןוא לעסירב ןיא ןעראוועג טנאקאב ךיוא ךיא ןיב םהיא

 .עלייוו ַא טסעומשענ ןוא טסירגַאב גניטימ ן'פיוא ָאד ךיז ןעבָאה

 ןעגָאז ךיא געלפ ,דנעווא ןיא ןהענקעװַא געלפ ךיא רעדייא

 רע ןוא טעּפש לעטָאה ןיא ןעמוק ?עװ ךיא זַא ,רעטָאפ ןיימ

 גנולמַאזרַאפ רעד ךָאנ ,ןעפָאלש ן'טימ ןעטרַאװ טינ רימ ףיוא לָאז

 ןוא עפאק רעשיטסילאיצָאס ַא ןיא קעװַא ךילנהעוועג ךיא ןיב

 ןעמוק געלפ ךיא .טייצ עשביח ַא טכַארברַאפ ךיא בָאה ןעטרָאד

 ןיא ןעוועג זיא רעגייטש רעד יוו) טעּפש רהעז לעטָאה ןיא קירוצ

 ךיא געלפ ,רהוא ןהעצ ךָאנ םייהַא ןעמוקענ זיא ןעמ ןעוו ,ןעיוו

 "?טלעג-לעסילש , רעציירק ןהעצ ןעלהָאצַאב ןַאמיזיוה םעד ןעזומ

 געלפ ךיא .(רעיוט םעד טנעפעעג רימ רַאפ טָאה רע סָאװראפ

 רע .ריס ףיוא גידנעטראוו ןעניפענ רעטָאפ ןיימ רעמיא

 ןוש ךיז טָאה רע .ןעגניטימ יד ןענעוו ןענערפ ךימ טגעלפ

 ױזַא םינ ץלַא םגה ,רימ טימ רעיירפ ןוא רעשימייה טלהיפעג

 געלפ ךיא .עמומ יד רעדָא עמַאמ יד יוװ יידפ ןוא שימייה

 רָאנ ךיז טָאה סָאװ ץלַא ןערעלקרע ןענניטימ יד ןענעוו םהיא
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 רע טָאה ,ךערּפשענ ַאזַא ךָאנ ,לָאמנייא .ןערעלקרע טזָאלענ

 ; טגָאזעג רימ וצ
 טסוהט וד סָאװ סָאד : תמא םעד ןעגָאז ריד לע ךיא -

 ןיא ,געװ ןעשידיא ןופ ּפָארַא ָאי ןיוש זא .טינ רימ טלעפענ

 .רענהעש ךס ַא רָאטקָאד א ןיוש
 ןייז וצ טסייה סָאד סָאװ ןעמהענַאב טנעקענ טינ טָאה רע

 שיאערבעה ףױא רענדער ַא ןוא רעביירש-סננוטייצ רעשידיא ַא

 ןיא רע  ;םעט ַא טאהעג םהיא ייב טָאה סָאד -- ןעביירש
 ןעביירש רעבָא ."דיגמה, םעד ןופ רעזעל ַא ןעוועג סעּפע ךָאד

 ,ענדָאמ ןעמוקעגסיוא םהיא זיא סָאד --- גנוטייצ רעשידיא א ןיא
 ןהעטש לָאז ןעמ זַא .יירענדער ןיימ טימ ןעוועג זיא עבלעז סָאד

 ןוא רעטייברא ֹוצ ןעדייר ,שידיא ףיוא "השרד , ַא ןעטלַאה ןוא

 טינ םהיא ךיז טָאה סָאד -- "?טכָאקרַאפ, ןייז ךָאנ םעד ןיא
 טרעהעג רע טָאה רענדעד ַא ןיב ךיא זַא .,לכש ן'פיוא טניילעג

 טָאה ,טלחעצרעד רימ טָאה ןעמ יװ טיול ןוא ,אנליוו ןיא ךָאנ

 רע .בָאה ךיא סָאװ ןעמָאנ םעד טימ סיורג ןעטלַאהעג ךיז רע

 .ךיוא םעד טימ טמהעשעג רעבָא ךיז טָאה
 .גנוגיטפעשַאב ןיימ ףיוא טמירקעגנ ךיוא ךיז טָאה רעטומ ןיימ

 :לעכיימש ןענולק רהיא טימ רימ וצ יז טנָאז לָאמנייא

 וטזיב ;ָאטינ רסיק ןייק ןיוש ךָאד זיא אקירעמא ןיא ---

 ?וטסליוװ ךָאנ סָאװ ? ןעדירפוצ טינ ץֿלַא ךָאנ

 רעד ףיוא טייל עמירָא ןייק ןייז טינ לָאז סע ?יוװו ךיא ---

 ןיימ וצ רהיא נידנעקירדוצ ,טרעפטנעענ ךיא בָאה -- טלעוו

 .ןעצרַאה
 ,טלעביימשעג רעטייוו יז טָאה --- !?יוו ןעמ סָאװ עלַאמ---

 ןיא ךילדנע .נעט ףלע טכַארברַאפ ןעמַאזוצ ןעבָאה רימ
 ןענופעג עֶלַא ךיז ןעבָאה ריס .ךיז ןעדייש ןופ טייצ יד ןעמוקענ

 ,לאזקאוו ן'פיוא

 יז ןעכלעוו ןיא ,תצ רעד .נָאט ןעטימ ןיא ןעוועג זיא סע

 עמומ ןיימ ,ןערעטלע עניימ --- ןעזיירּפָא טפרַאדַאב עלַא ןעבַאה

 ןעבילבעגרעביא זיא סע  .גיטרַאפ ןעוועג זיא --- על'הוח ןוא

 יד .טדערענ ןוא ןענַאטשעג ןענייז רימ .,ןעטונימ רָאפ א ראנ
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 ץֵלַא ךימ טָאה יז .ןעטָארטענּפָא טינ רימ ןופ טסָאה עמַאמ
 .ןעגיוא יד ןיא רימ טקוקעג ןוא טעלנעג ,טנַאה ַא רַאפ ןעטלַאהעג

 ןוש זומ ןעמ ןא ,לאנגיס א טרעהרעד ךיז טָאה ךילדנע
 טקירדענוצ ךיז טָאה רעטומ ןיימ .סענָאגַאװ יד ןיא ןהעגניירַא
 :ןעיירש ןעמונעג ןוא רימ וצ

 ! ןהעז טינ לָאמנייק רהעמ ריד ךָאד לעװ ךיא ,דניק ןיימ ---
 ןֹוא םורַא ,ןעזָאלענּפָא טינ ךימ ןוא טנייוועג ליטש טָאה יז

 ןוא ,רעדליפענ ַא ,שינעלייא עזעוורענ ַא טשרעהעג טָאה םורָא
 .ןעזָאלענּפָא טינ ץלַא ךימ טָאה יז

 ףךיז בָאה ךיא .ןעסירעגרעדנַאנַאפ םיוק זנוא טָאה ןעמ
 .ןעל'הוח טימ ןוא ןעמומ ןיימ טימ ,רעטָאפ ןיימ טימ טנעגעזעג

 .ןעגנַאנעגקעװַא זיא גוצ רעד
 ףיוא קירוצ קעװַא ןענייז ןַאמ רהיא ןוא ַאקעוװער ,ךיא

 ןעפרַאש ַא .טימ ןעבילבעגרעביא זיא ַאקעװער .ריטרַאװק רעייז
 ןץפיוא רימ ייב ןעווענ זיא עבלעז סָאד ןוא .דנעלע ןופ להיפענ
 | ,ןעצרַאה

 יו טקנוּפ .טסַאלױצ ןערָאװעג גנולצולּפ רימ זיא ןעיוו
 טציא יז זיא ױזַא ,טרעבױצַאב ךימ טדָאטש יד טָאה רעהירפ
 טסולגעג ךיז טָאה רימ .טסגנַא ןופ לַאװק ַא ןערָאװעג רימ
 ,רהיא ןָא ןעסעגראפ רעכיג סָאװ

,5 

 --- .דָארלעסקא לואּפ --- .ךירוצ ןיא --- .ךירוצ ןייק רהָאּפ ךיא
 ארעוו -- .ווָאנאכעלּפ -- .יקסוועשטניוו סירָאמ

 ,רָאמוה רעשידיא --- .שטילוסאז

 ,ךירוצ ןייק ןערהָאפענקעװַא ךיא ןיב דנעווַא ןעבלעז םעד
 .ןָאנַאװףָאלש ַא ןיא טעב ַא טלעטשַאב רעהירפ ךָאנ בָאה ךיא
 ןיא .אּפארייא ןיא ןָאגַאװ-ףָאלש רעטשרע ןיימ ןעוועג זיא סָאד
 ,לָאמ ריפ ןערהָאפעג ןיוש ראק-גניּפילס א ןיא ךיא ןיב אקירעמַא
 ףױא לאס ייוצ ןוא ןָאטסָאב ןייק לָאמ ייוצ :ךיז םכאד
 יד .ןעטרָאד ןופ קירוצ ןוא ָאנאקיש ןייס עזייר רעטייווצ ןיימ
 ַא ףױא טלעטשעגנעמַאזוצ ןעוועג ךיירטסע ןיא ןענייז ןעטעב
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 טּפאלק הכאלמ-לעב-טינ א יװ ױזַא ,רענייטש ןערַאברעדנָאז

 .הכוס א ףיונוצ

 ךיא .ןעכנימ ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז הירפ רעד ןיא

 סױרַא ןיב ךיא .ןעדנוטש רֶאַּפ ַא רָאנ ןעבילברַאֿפ ןעטרָאד ןיב

 ןיא ןעסיבעגצ ;טדָאטש יד טקוקַאב בָאה ןוא ,לַאזקָאװ ןופ

 ,לַאזקָאװ ן'פיוא טרעקענמוא ךיז ןוא עפַאק ַא

 ןוא עשרעייב יד ךרוד ןעגנַאנעג זיא עזייר ענידרעטייוו יד

 ,רעצעלּפ הוא ןעמוקעג ןענייז ריס .גרעבדןעּפּלַא עשיראצייװש

 ןוא גרעב רעביא .סנעקלאוו ןעגנאהענ ןענייז זנוא רעטנוא ואוו

 יד טכיירגרעד רימ ןעבָאה ךָאנרעד .ןעגנאהעג ייז ןענייז ןעלָאט

 "סױא ָאד ריס טָאה רוטַאנ יד .עעז-ןעדָאב ערעזָא עטמהירַאב

 .לופסינמייהעג ןוא דנעצייר ןהעזענ

 ןופ טרחיפעג רימ טָאה סָאװ ,גוצ םעד ןופ רָאטקודנָאק רעד

 ,רעניסקיװעג-יילק א ןעועג זיא ,ץענערג ןעשירַאציײװש םעד

 ןיא דנַאל יד .ךילריטַאנ זיא סָאד זַא טכודענסיוא רימ ךיז טָאה

 -נייא ערהיא זַא ,טלעטשעגרָאפ רימ ךיז טָאה ,ָאזלַא ,עקניניילק ַא

 על'הנידמ גייצליּפש ןימ ַא --- עקניניילק ןייז ךיוא ןעזומ רעניואוו

 ןיימ טָאה ױזַא .,ךעלעקלַאל עגידעבעל ןופ גנורעקלעפַאב ַא טימ

 .ןעלָאמעג סָאד רימ עיזַאטנַאפ

 .ךירוצ ןיא ןעמוקעננָא ךיא ןיב ךילדנע

 םניואוועג ןַאד טָאה ךירוצ ןיא זַא ,טנָאזעג ןיוש בָאה ךיא

 .דָארלעסקַא לוַאּפ רענָאיצולַאװער רעשיסור רעטמהירַאב רעד

 ךיז טָאה רע .טפעשענ ריפעק ַא טאהעג ןעטרָאד טָאה רע

 טגיטפעשַאב ייטראּפ רערענָאיצולַאװער רעשיסור רעד טימ רעבָא

 רעטנעצ רעד ןעװעג זיא זיוה ןייז ,ריפעק ןייז טימ יו רהעמ

 ןעמ טָאה טציא יוװ ױזַא ןוא ,ןערענָאיצולָאװער עשיסור עלַא ןופ

 ,סערגנַאק ןעשיטסילַאיצַאס ַא ןעבָאה וצ ןעבילקעג ךיז ךירוצ ןיא

 עטסטנהענ ס'דָארלסעקַא .דירי רעצנַאנ א ןעוועג םהיא ייב זיא

 .(*שטילוסַאז ַארעיװ ןוא ווָאנַאכעלּפ ןעוועג ןענייז דניײרפ-ייטרַאּפ

 ןעבָאה דָאולעסקַא לואּפ ןוא שטייד וועל, שטולוסאז ,ווָאנַאבעלּפ (*

 .עיטַארקָאמעדילַאוצָאס עשיסור וד טעדנורגעג
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 ןיא רעבָא ,ץייוש רעד ןיא טניואוועג ךיוא טציא ןעבָאה ייז
 םעד ןופ ךָאו רעד ףיוא ייז ןעבָאה ,ָאזלַא .דנעגעג רעדנַא ןַא
 ךיז טָאה סע .ןדארלעסקא ייב ןעטלאהעגפיוא ךיִז סערגנָאק
 ,גנידלָאּפ ,רעדנעזיירטימ רענַאקירעמַא ןיימ , זַא ,טנײצעגסױרַא
 ,ךיא יו רעהירפ געט ראּפ א טימ ןעמוקעגנָא ךירוצ ןיא זיא
 ַא ןיא רעמיצ ַא טימ טנרָאזַאב ךיילג םהיא טָאה דָארלעקקַא
 -לעסקַא טָאה ,אולא .ןערייב זנוא רַאפ (זיוה-גנידרָאב) ןָאיסנַאּפ
 .ןָאיסנַאּפ םעד ןופ סערדַא םעד ןעבעגעג רימ דָאר

 ענעי ןיא ןוא ,גרעב ףיוא טניל ךירוצ ןופ לייט עסיודג ַא

 ןענופעג ךיז טָאה --- עסַארטש טעטיסרעווינוא ףיוא -- ןעדנעגעג
 ןעמונעג טָאה ןעמ עכלעוו ,עלַאה ןָאט יד ריטרַאװק רעזנוא
 .ןעטרָאד ןופ גנַאג עדנוטש ?עטרעפ ַא ייב זיא ,סערגנָאק ן'רַאפ

 טימ ןעמונראפ סנעטסיימ ןעוועג ןיא ןזיוה-ננידרָאב יד
 .ץייוש רעד ןופ ?ייט עשינעילַאטיא יד ,ןיסעט ןופ ןעטנעדוטס
 ךיוא טָאה גנידלָאּפ ןוא שטייד טוג םדערעג רעבָא ןעבָאה ייז

 ןעסעומש שיט םייב רימ ןענעלפ ;שטייד טדערעג גיד'השקשינ
 .ךַארּפש רעזיד ףיוא

 ןענופעג ךיז טָאה דנאלננע ןופ ןעטַאגעלעד יד ןעשיווצ
 רעניטרָאד רעד ןֹופ רעהעטשרָאפ סלַא ,יקסוועשטניוו סיררָאמ

 ןופ טייו טינ ןעוועג זיא ריטרשווק ןייז ,גנונעווַאב רעשידיא
 םוצ ןהענ ןעגעלפ ןוא ןהעזעג טפָא ךיז ןעבָאה ריס .רערעזנוא
 .ןעמַאזוצ סערגנָאק

 א ןעװעג זיא סדָארלעסקא יד ייב זא ,טנאזעג בָאה .ךיא
 .ריטראווק רעייז ראפ סיורנ וצ ןעוועג רעבָא זיא דירי רעד .דירי
 ַא ןערהָאפעגפיונוצ ךירוצ ןיא ךיז זיא סערגנָאק םעד דובכל

 ןופ ,עשידיא סנעטסיימ ,ןעטנעדוטס עשיסור לֶאצ עשביה

 ענינייא ןוא --- אווענעשז ןופ ,ןרעב ןופ --- טדעטש עשירַאצייװש
 ;ךיירקנארפ ןופ ןוא דנאלשטייד ןופ ןעמוקעג ראגָאז ןענייז
 עשיסור לָאצ עשביה א טרידוטש ךיוא טָאה אפוג ךירוצ ןיא ןוא
 ןוא סדָארלעסקַא יד וצ ןעניוצעג ךיז ייז ןעבָאה עלַא .ןעדיא

 ,ןעוועג ךילגעמנוא ייז זיא ןעדַאלנייא ןעמעלַא
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 ןעװעג ,ךילריטַאנ ,ייז ייב ןענייז טסעג עטסניטכיוו יד
 גידנעטש רעבָא ןעטרָאד זיא סע .שטילוסאז ארעיוו ןוא ןוָאנַאכעלּפ
 יד ןוא .ךיוא ןערענָאיצולַאװער ערעדנַא גילדנהעצ ַא ייב ןעוועג

 רימ .גנע ןעװעג רעמיא זיא .עסיורג ןייק ןעוועג טינ זיא הריד
 .טייקכילדנײרפטסַאג עמירַאו ַא ןעזיועגסױרַא דָארלעסקַא טָאה

 ט ַא ג ע לע ד ַא רָאנ ,"רעוו יבַא , טינ ןעוועג ךיא ןיב ,סנעטשרע

 ןעגנולקעג ןעטנעדוטס עשיסור יד ייב טָאה רעכלעוו טרָאװ ַא --
 רענעטלעז א ןעוועג ךיא ןיב ,סנעטייוצ ;לוטיט רעכיוה ַא יו
 עשיריא רעדנעזױט ענילדנהעצ ןופ חילש ַא ,טאנעלעד טרָאס
 זיא דָארלעסקַא ןוא ;ַאקירעמַא רעטייו רעד ןופ רעטייבדא
 ,סנעטירד ;ןערָאװעג טדמערפענּפָא טינ לָאמנייק ןעדיא ןופ

 טכַארבעגנײרַא טָאה סָאװ ,ןַאהַאק רעד ןעוועג םהיא ייב ךיא ןיב
 טָאה םהיא .סערננָאק רעלעסירב םעד ףיוא ענארפ-ןעדיא יד

 ןימ וצ טָאה סערננָאק רענעי סָאװרַאפ ,ןעסָארדרַאפ קראטש
 טָאה רע ,ץרוק .ךילדניירפ-טינ ױזַא ןעטלַאהרַאפ ךיז גאלשרָאפ

 ןוא ,ןעכוזאב וצ טּפָא םהיא ןעטעבענ ךילצרעה רעמיא רימ

 .טסַאנ ןעטונ א יו ןעמונענפיוא ךימ רע טָאה לָאמ סערעי

 רימ ןעבָאה ןערענָאיצולַאװער עשיסור ענערהָאפעגנָא יד

 ייז ייב זיא סערננָאק רעד .ןעוועג אנקמ ן'יקסוועשטניוו ןוא
 גנולמַאזרַאפ ַא טנעלפ דנַאלסור ןיא .בוט-םוי רעסיורנ א ןעוועג

 ַאד ןוא ,ךאז עשידרע-רעטנוא ןַא ןייז ןעשנעמ עכילטע ןופ

 ןוא ,טלעו רעצנַאנ רעד ןופ ןעטַאנעלעד ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק

 ,םינתוחמ ןענייז ןעדייב רימ ןוא ,יירפ ןוא קנַארפ ,ןעפָא זיא ץלַא

 ,ךיילג ןעטַאנעלעד עלַא טימ ןעטַאנעלעד
 ךיוא סערגנָאק ןעזיד וצ ןענייז גנונעוַאב רעשיסור רעד ןופ

 -לַאיצַאס עשיסור יד ןופ ווָאנַאכעלּפ) ןעטַאנעלעד עכילטע ןעמוקעג

 -ילַאיצָאס עשילױוּפ יד ןופ רעהעטשרָאפ יירד ןוא ןעטַארקָאמעד

 .(ָאקדָאי ןוא ,יקסבמעד ,יורפ עכילטסירק ןייז ,ןָאסלעדנעמ : ןעטס

 -קעלע ןוא ,דנאלסיוא ןיא טניואווענ ייס יוװ ייס רעבָא ןעבָאה ייז
 ,םייהענ ןיא ייז ןעמ טָאה דעט

 .ןעוועג טינ דנאלסור ןופ ןענייז ןעטַאנעלעד ?ע'תמא, ןייק

 ןוא ,ןעטשגעלעד "ע'תמא, ןעוועג ןענייז יקסוועשטניוו ןוא ךיא
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 ןוא ןעװעג אנקמ ןנוא ןעמ טָאה ,ךיוא רימ ןענייז עשיסור

 .טײקמַאזקרעמפיוא ןעזיוועגסיױרַא

 טכַארברַאפ ןע'דָארלעסקַא ייב ךיא בָאה ןעדנעװַא רַאּפ ַא

 ערעדנַא ןוא שטילוסאז ַארעיװ ,ן'װָאנַאכעלּפ טימ ןעמַאזוצ

 עטשרע יד טימ שינעגענַאב ןיימ .,ןערענָאיצולָאװער עשיסור

 טָאה שטילוסאז ארעיוו ,גנוריסאּפ עסיורג א ןעוועג רימ ייב זיא ייווצ

 םעד ףױא סָאש רהיא טימ דנַאלסור טמערוטשעגפיוא 1878 ןיא

 ןעװעג ןיא יז .ןע'װָאּפערט רעשרעה-טדָאטש רענרובסרעטעּפ

 רעד ןוא ,אּפָאריא ןיא ןעירפ עטסטמהיראב יד ןופ ענייא

 -ענראפ רהיא טָאה דנאלסור ןופ רוד רעגנוי רעטנעגילעטניא

 ןיוש ךיוא רע זיא ,ן'װָאנאכעלּפ טפערטאבנא סָאװ .טרעט

 רע .ןעזיירק עשיסור ערענָאיצולָאװער ןיא ןעוועג טנַאקַאב גנַאֿל

 ןיא עדער ערענַאיצולַאװער א ןטלאהעג רעטשרע רעד טָאה

 .(גרובסרעטעּפ ןיא) סַאנ ןעטימ

 -געמַאזוצ רעמייהעג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעוו ,1879 ןיא

 רעייז ןוא ןערענָאיצולַאװער עשיסור עטסניטכיוו יד ןופ רהָאפ

 יד ןופ רענייא ןעװעג רע זיא ,ןערָאװענ ןעטלָאּפשעג זיא ײטרַאּפ

 -ילַאּפ ןענעו טדער ןעמ זַא ,טרעהעג טָאה רע ןעוו .ןעטַאנעלעד

 טָאה ,ןעקעווצ עשיטילַאּפ טימ ןעטַאהט-טלַאװג ןענעוו ןוא קיטיל

 -רַאנַא ןעװעג ןַאד זיא רע .ןעניוצעגקירוצ ןרָאצ טימ ךיז רע

 ,טייקגיטעט רעשיטילַאּפ ןעגענ ןעוועג זיא ןוא טמיטשעג שיטסיב

 ײטרַאּפ רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג ןַאד זיא רע ןוא

 דנאב ןעטשרע ןיא טנַאמרעד זיא עכלעוו ,"לעידערעּפ ינרָאשט ,

 קיטילָאּפ ןעגעוו ןעגנוניימ ענייז רע טָאה רעטעּפש .(894 שזרייּפ)

 סלא ןעסקאוועג רע זיא רהָאי עכילטע עטצעל יד ןוא ,טרעדנעעג

 ןיא גנוטכיר רעשיטארקָאמעד-לאיצאס רעד ןופ רערהיפ ןוא רעקנעד

 .טלעוו רעשיסור רעלַאקידַאר רעד

 טנַאמרעד ךיא בָאה ,(209-291 שזרייּפ) דנאב ןעטייווצ ןיא

 טָאה רע ןעכלעוו ,"ןעטייהנעדישראפ-סגנוניימ ערעזנוא , ,ךוב ןייז

 טָאה ןאד טניז .ן'ווָאָרוװַאל רעטעּפ וצ ףירב םענעפָא סלא ןעבירשעג

 ןופ רערהיפ רעניטסייג סלַא ץַאלּפ ס'וװָארװַאֿפ ןעמונרַאפ רע

 | .עיצולָאװער רעשיסור רעד
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 עלעטימ ערעגניא יד ןיא ןעוועג ןַאד זיא שטילוסאז ַארעיוו
 ךיז טָאה ןוא טעדיילקעג םיִרָא רהעז ןעװעג זיא יז .ןערהָאי

 ןעועג ןיא יז .םייקכַאפנייא רענידריווקרעמ ַא טימ ןעטלאהענ

 ןעוועג ןענייז םזילַאעדיא ןוא טייקסטוג רעבָא ,ענהעש ןייק טינ

 טפָא יז טָאה גידנעדייר .םינּפ רהיא ףיױוא ןעסָאנעגסױא

 רהיא ייב ןָאנ רעד טנעלפ ייברעד .,?עכיימש א ןעבעגעג

 טייקכילביל רהיא טנעלפ ןַאד רעבָא .ןערעװו טעשטרָאקרַאפ

 .ןןעטכייל רעלעה ךָאנ

 ןוא ,רהיא ןעבעל ןעסעזעג װָאנַאכעלּפ זיא דנעוװא םענעי

 טָאה ,טכארטרַאפ ןוא טדעררַאפ ךיז טָאה יז ןעוו ,לָאמנייא

 ןעזייוו וצ םוא ,ץכַאמעננייא רהיא ןעסענענפיוא סַאּפש ףיוא רע

 .טינ ךַאז ןייק טקרעמַאב ןוא ןענַארטוצ זיא יז זַא

 וָאנַאכעלּפ .רָאמוה ןעשידיא ןענעוו דייר-וצ ןעמוקעג זיא סע

 םעט ןייק רע טניפעג ןעציו ערעזנוא ןיא זַא ,טקרעמַאב טָאה

 טהעז ,ץיו ןעשידיא א רעביא םהיא טיגנ ןעמ ןעו זַא ;טינ

 לי גידנעהענייבראפ) ןעכַאל ֹוצ ָאד זיא סע סאוו ןופ טינ רע
 זַא ןוא עשידיא א ןעוועג זיא יורפ ןייז זַא ,ןעקרעמַאב ךיא

 עשידיא ןעוועג ןענייז דניירפ עטסטנעהַאנ ןֹוא עטסעב ענייז

 -- ןעטנעדוטס עשידיא יד ןופ רעצימיא .(ןערענָאיצולָאװער
 טעדנעוועג ךיז ןַאד טָאה -- רענָאװש ס'דָארלעסקַא זַא ךיז טכַאד

 ,ןעטסילַאיצַאס עשידיא ןופ רעהעטשרָאפ ַא סלַא ,ךיא זַא ,רימ וצ

 .רָאמוה ןעשידיא ןופ ןעמָאנ םעד ןעועטַאר לָאז

 בָאה ךיא :עבָארּפ עטשניװעג יד טכַאמענ בָאה ךיא

 טָאדקענַא ןייא .ןעטָאדקענַא עשידיא עטנַאקַאב ייווצ טלהעצרעד

 יד ןָאטנָא דָאב ןיא טנעלפ בר ַא :ןעדנענלַאפ ןיא טהעטשַאב

 ,יא רענייטש רעד יו .טייז ןעקניל ן'פיוא סעקטעפראקס

 ,טייז ןעקניל ן'םיוא ןעבענטימ ייז םהיא ןיציבר יד טנעלפ

 ץ'םיוא ןערהעקרעביא ייז רע טעוװ ןָאטנָא ן'ראפ זַא גידנעטראוורע

 ןוא .ןעסענרַאפ רעמיא רעבָא סָאד רע טנעלפ ;טייז ןעטכער

 יז טָאה ךילדנע .םעד ףיוא ןענַאלקַאב ךיז טגעלפ ןיציבר יד

 ענייז טרהעקעגרעביא ןיילא ןיוש דָאב ןיא ןהענקעווא ןייז ראפ

 טָאה לָאמ ןעזיד זַא ,ןעפערט דָארג ךיז ףרַאד ;סעקטעּפרַאקס
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 -עגסיוא סעקטעּפרַאקס יד טָאה רע ןוא טנַאמרעד ךיז בר רעד

 ןהעזרעד טָאה בייוו יד ןוא םייהַא ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,טרהעק

 : ןעירשעגסיוא יז טָאה ,טייז רעקניל רעד ףיוא ייז טנָארט רע זא
 ןפיוא ץלַא ךָאנ זיא סע ןוא טרהעקעגרעביא ןיוש בָאה ךיא
 טימ טרעפטנעעג בר רעד טָאה םעד ףױא "!טייז ןעקניל

 ךיא ןוא טרהעקעגרעביא טסָאה וד ,רָאנ העז, :;ננוניוטשרע
 "! טייז ןעקניל ן'פיוא ץלא ךָאנ זיא סע ןוא טרהעקענרעביא בָאה

 ,שיסור ףיוא) ן'וװָאנַאכעלּפ ראפ טלהעצרעד סָאד בָאה ךיא

 ,ןעדיא יד .רעטכעלעג ןופ טכייקעג טָאה רע ןוא (ךילריטַאנ
 ןעטעביז ןץפיוא ןעוועג ןענייז ,ייברעד ןענופעג ךיז ןעבָאה סָאװ

 .לעמיה

 םענענָארטוצ ַא ןעגעוו ןעוועג זיא טָאדקענַא רעטייווצ רעד

 ייוצ ןעגרָאב הנכש א וצ טקישעג טָאה בייוו יד ןעמעוו ,דמלמ

 ןיוש רעבָא ,רעייא ייוצ טאהעג טָאה הנכש יד רעייא עהיור

 טנערפ --- "? ןעמהענ סָאד רהיא טעװ סָאװ ןיא, ,ץכעלָאש יד ןהָא

 ןופ עקלומרַאי יד ּפָארַא דמלמ רענענָארטוצ רעד טמהענ .,יז

 .ייא ןַא ןיירא טסיג יז ןוא רהיא ןיא עלעבירנ א טכאמ ,ּפָאק

 טרהעק .יז טנערפ -- "? ןעטלַאה רהיא טעוװ ואוו ערעדנַא יד ןוא,

 יזַא .ייא עטייווצ יד ןירַא טוט יז ןוא עקלומרַאי יד רעביא רע

 .םייהַא דמלמ רעד טמוס ,ייא רעד טימ עקלומרַאי יד גידנעגָארט

 ריד ךָאד בָאה ךיא !קינלזמילש  :םהיא וצ בייוו יד טגָאז

 ךָאנ זיא טָאה :רע טנָאז ""?ייווצ ןעננערב רימ טסלָאז טגָאזעג

 ן'טימ עקלומרַאי יד רעביא רע טהערד ייברעד ןוא ?!ענייא

 ,ןעסָאנעגסיױא ךיוא טרעוו ייא עטייווצ יד זא יוזא ,ּפארא ןעביוא

 ןעכיוו ַא טימ טלעטשעגרָאפ טָאדקענַא םעד בָאה ךיא

 ,טכַאלוצ ױזַא ךיז טָאה וָאנַאכעלּפ .עקלומרַאי ַא טָאטשנַא טוה

 ןעטסילַאנַאיצַאנ ןייק .ךיז וצ ןעמוק טנעקעג םיוק טָאה רע ןַא

 -םיא ךימ ןעמ טָאה ךָאד .ןעוועג טינ רעמיצ םעד ןיא ןענייז

 ןהעזעגסיוא טָאה סע זַא ,ןעטנעמסירַאלּפַא עכלעזַא טימ ןעמונעג

 םעד טעװעטַארעג טָאה סָאװ ןעשנעמ א ֹוצ עיצַאװַא ןַא יװ

 .רובכ ןעשידיא
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6. 

 רעדיוו -- .ןעטאגעלעד רענאקירעמא -- .סערגנַאק ץפיוא
 --- .ןָאיל-עד --- .טרָאװ סָאד םוקַאב ךיא -- .אנילרעמ

 ."עגנוי, יד -- .אָאׁש דראנרעב

 ענייז טאהעג טָאה סערגנָאק רעד ואוו ,לַאז ןָאט רעד
 עמרָאפטַאלּפ יד .רענהעש ַא ןוא רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,ןעגנוציז
 ןופ ןעטסויב ןוא ןענהָאפ עטיור טימ טרירָאקעד ןעוועג זיא

 א ןוא לַאסַאל דנַאנידרעפ ,סלעננע ףךירדירפ ,סקרַאמ ?רַאק
 ןיא עירעלַאג יד ,טייקכילנעזרעּפ רעשיראצייװװש רעטמהיראב

 עשיראציײװש טימ ןוא ןעטנעדוטס עשיסור טימ טקַאּפעג ןעוועג
 ,רעטייברא

 ןעבלעז םעד טַאהעג סערגנָאק רעד טָאה ןײמענלַא ןיא
 ןעטַארטראפ ןעוועג ןענייז סע .רעלעסירב רעד יוװ רעטקַארַאכ

 -טַאלּפ רעד ןופ ןעדייר רעבָא ;ןעטעטילַאנָאיצַאנ גיצנַאװצ םורָא
 ,שטייד :ןעכַארּפש יירד ףיוא רָאנ טביולרע ןעמ טָאה עמרָאפ

 ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס עשטייד יד .שילננע ןוא שיזיוצנַארפ

 רעד ףיױא ןוא ;עלָאר טּפיוה יד טלעיּפשענ רעדיוו ןעבָאה
 ַארָאנָאעלע ,סקרַאמ לראק ןופ רעטכָאט יד זיא עמרָאפטַאלּפ

 .ןערוניפ-טּפיוה יד ןופ ענייא ןעוועגנ רעדיוו ,ננילעווע

 ,לעינעס :ןעטאנעלעד רעיפ ןעוועג ןַאד ןענייז אקירעמַא ןופ

 ןעמוקעג ןיוש טציא זיא רעכלעוו ,סיאול .טס ןופ ןעֶאה ,ןָאילעד

 ןעסעזעג ןענייז רימ .,ךיא ןוא ,ייטרַאּפ רעזנוא ןופ טַאנעלעד סלַא

 .דנַאלגנע ןופ ןעטַאנעלעד יד טימ שיט ןייא ייב

 -רַאנַא רעד ןופ ןעטַאנעלעד טעדלעמענ ךיז ןעבָאה רעדיוו

 ןעסָאנעג עכילטע ןוא אנילרעמ רעדיױו ;גנונעװַאב רעשיטסיכ

 ןעמ עכלעוו ,עטַאבעד עכבלעזיד ןעננאפעגנָא ךיז טָאה סע .ענייז

 1889 ןופ סערגנַאק רעזירַאּפ םעד ףיוא טכַאמענכרוד ןיוש טָאה

 ןעזָאלוצ ייז ןעמ לָאז ;:1891 ןופ רעלעסירב םעד ףיוא ןוא

 רעד ןוא .טרָאװ סָאד ןעבעגנעג ייז טָאה ןעפ ?טינ רעדָא

 ,עדער ַא ןעטלאהעג רעדיוו טָאה אנילרעמ רעדנעמצלפ
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 רֶאֿפ ַא ןעכַארּפשענסױא ךיז ןעבָאה גנוזָאלוצ רעייז רַאפ

 טנַאקַאב ןעוועג ןַאד זיא עכלעוו ,עּפורג ַא ןופ ןעטַאנעלעד עשטייד

 סלַא טכַארטַאב ךיז ןעבָאה ייז .,"עגנוי יד, ןעמָאנ םעד טימ

 -לַאיצָאס רעד ןופ רערהיפ יד יװ "רערענָאיצולָאװער , לעיפ

 ַא ןעוװעג ןיא רערהיפ טּפוה רעייז .ייטראּפ רעשיטַארקַאמעד

 ןעמָאנ ןטימ ןַאמ רעגנוי רעשידיא רעכיוה ,רערַאד ,רעסַאלב

 ענידרעייפ ןעטלאהעג ןעבָאה ערעדנא רָאּפ ַא ןוא רע .,ואדנאל

 םעטירָאיַאמ א רעבָא ;ןעטסיכרַאנַא יד ןופ ןעטסנוג וצ סעדער

 ןעמ .גנוזָאלוצ רעייז ןעגעג טרעלקרע ךיז טָאה רענדער יד ןופ

 ךילנעזרעּפ ן'ָאנילרעמ וצ טקעּפסער טקירדעגסיױא רעדיוו םָאה

 רעד ןופ ךוּפיה רעד זיא ײטרַאּפ ןייז זַא ,ןעזיוועגנָא רעדיוו ןוא

 ןעוועג טלָאװ רעבירעד זַא ןוא גנוגעװַאב רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס

 ןעשיטַארקַאמעדילַאיצַאס א ןיא ןעמהענוצניירא ייז ןיזנוא ןַא

 םעד ךָאנ טַאגעלעד ןייא טדערעג טָאה ןיז ןעזיד ןיא .סערגנָאק

 .ןערעדנַא

 ףױא ףױרַא ןיב ךיא .ןעמָאנ ןיימ ןעפורעגסיוא טָאה ןעמ

 ךיא .שילגנע ףיוא עדער ַא ןעטלַאהעג ןוא עמרָאפטַאלּפ רעד

 ןהעגרעד טינ ןעק ןעמ :עדנעגלָאפ סָאד רהעפעגנוא טגָאזעג בָאה |

 ירַאֿפ רָאנ ןעק ןעמ ;ןעליװ ןעטסיכרַאנַא יד סָאװ קלָאט ןייק

 רעזיד ןיא עטסכילטייד סָאד ןוא .טינ ןעליוו ייז סָאװ ןהעטש

 גנומיטשּפָא ןעגעג ןענייז ייז :ןעטקנוּפ ייווצ ןענייז טכיזניה

 .ןעטַאגעלעד ןענענ ןענייז ייז .טפַאשרעהעטשרָאפ ןעגענ ןוא

 ןעצימיא ןעריטנעזערּפער ןעק רעצימיא זַא טינ ןעביױלג ייז

 ,ןעכַאז ייװצ עניצנייא יד ןענייז סָאד .ןיילא ךיז רעסיוא

 עשז סָאו .םזיכרַאנַא םעד ןיא ןהעטשרַאפ ןעק ןעמ עכלעוו

 סָאװ ,ןעשנעמ טסייה סָאד ,ןעטסיכרַאנַא ?ָאד רימ ןעהעז

 ןעמ ןַא ןערעדָאפ ,םעטסיס-רעהעטשרָאפ רעדעי ןעגענ ןענייז

 רעהעטשרָאפ-טנא רעייז ןופ רעהעטשרָאפ סלא ןזעָאלוצ ייז לָאז

 אקירעמַא ןיא רערעזנוא עסָאנעג רעשידיא רעסיוועג ַא .,יײטרַאּפ

 לעקיטרא ןַא ןיא טָאה (ןָאטסָאב ןופ ןניפ .י טניימעג בָאה ךיא)

 ,ןיזנוא ןא זיא "םזיכראנא רעשיטסינומָאק , רעד זא ,ןעזיוואב

 רע טָאה ,ָאזלַא .םזיכרַאנַא ןופ ךוּפיה רעד זיא םזינומָאק ?ייוו

 יו ךורּפשרעדיװ אאזַא ,םזיכרַאנַא רעשיטסינומָאק זיא ,טנָאזעג
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 רעד ֹוצ רעסעב ךָאנ ךיז טסַאּפ ?שמ רעד .םירקיזייא עמירַאװ
 טרָאװ רעד םירָאו :טציא ןעטכַארטַאב רימ עכלעוו ,ענַארּפ
 ןעסערגנָאק ןעגעװו ףירגַאב ןעדעי סיוא טסילש סםזיכרַאנַא
 ֿ?ײטנַא ןעטסיכרַאנַא יד ןופ שנואוו רעד ,ָאי ,ןעטַאגעלעד ןוא
 ,םירק-זייא עמיראװ זיא סערגנָאק ןעזיד ןיא ןעמהענ וצ

 ןעטאנעלעד עשילגנע .,טכַאלוצ ךיז ןעבָאה רעדנעלננע יד
 סערגנַאק ןץפיוא רעבָא ןיא ןעשטייד .ךס ןייק ןעוועג טינ זיא
 ץטימ טאגעלעד רעשטייד ַא ןעוו ןוא ,הנחמ עסיורג ַא ןעוועג
 ,ךַארּפש ןייז ףיוא טצעזרעביא עדער ןיימ טָאה עלעטָאמ ןעמָאנ
 םעד טכליהרַאפ טָאה רעכלעוו ,רעטכעלעג ַא ןעסָאשעגסױא טָאה
 -רעביא עדער ןיימ ןַאד טָאה גנילעווע-סקרַאמ ַארַָאנָאעלע ,לָאה
 טכארקעג לָאה רעד טָאה רעדיו ןוא ,שיזיוצנארפ ףיוא טצעז
 .רעטכעלענ ןופ

 ןָאילעד טָאה ,טיס ןיימ וצ טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא ןעוו
 :ןָאט ןעטלַאק א טימ טנערפעג רימ ייב

 רהוא ןַא עלעטעצ ַא ןעבענעגניירא רהיא טָאה ןעוו --
 ? טרָאװ סָאד טעב

 טינ עלעטעצ ןייק רָאג בָאה ךיא זַא ,ןעוועג דשוח טָאה רע
 .עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא "?לוּפ , בָאה ךיא זַא ןוא ןעבעגעגניירַא

 טרעפטנעעג םהיא ךיא בָאה -- ןעבעגעגניירא בָאה ךיא --- |
 .טגערפעג טָאה רע יװ טלַאק ױזַא טקנוּפ

 ןעמָאנ ןיימ עקַאט ךילטפירש בָאה ךיא זַא ,זיא תמא רעד
 א טאהעג בָאה ךיא זַא תמא ןעוועג זיא ךיוא .טקישענוצ םינ
 ןופ בָאה ךיא .גנילעװע-סקרַאמ ַארָאנָאעלע -- "שיט ןיא דצ,
 ןעבָאה ?יוו ךיא זַא ,ןעכייצ ַא גנילעווע םַאדַאמ ןעבעגעג ןעטייוו
 ןענַאטשעג ןַאד זיא סָאװ ,טַאגעלעד רעד יוװ ךיילג ןוא ,טרָאװ סָאד
 -ורעגפיוא ךימ ןעמ טָאה ,טנידנעעג טָאה ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא
 ןעבָאה ױזַא .ךילטפירש טקישעגוצ ןעמָאנ ןייז טָאה ןָאילעד .ןעפ
 ןעטרַאװ טזומעג טָאה רעדעי ןוא ,ךיוא ערעדנַא עליפ ןָאטעג רעבָא
 יד ףיױא ןאד ךָאנ ןע'נָאילעד טָאה רענייק .עהייר ןייז ףיוא -

 רע רעדייא ןוא ,טנעקעג טינ ןעסערגנָאק עלַאנָאיצַאנרעטניא
 םהיא טָאה ,ָאזלַא ,"סולש , ןעוועג ןיוש זיא טרַאװרעד ךיז טָאה
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 ןעגיוצעג ןוא טרָאװ סָאד טָאהעג בָאה ךיא סָאװרַאפ ןעסָארדרַאֿפ

 .טינ רע ןוא טייקמאזקרעמפיוא

 -עגנַא ןערָאװעג םעד ךרוד ןענייז ןעגנוהיצַאב ערעזנוא

 ןעגָאז טפֶא ןוא גיטסול ןייז רע טנעלפ ךילנהעווענ .טננערטש

 רימ ןעבָאה טציא .ןענידנעטשנַאנוא ןַא רַאגָאז לָאמַא ,ץיוו ַא

 םינ רע טָאה רימ טימ ןעסיירנייא רעבָא ,טדערעג טינ םעמכ

 ךָאנ גנוגעװַאב רעד ןיא רע זיא ַאקירעמַא ןיא םירָאװ ,טלאוועג

 ןעמונעג טשרע ןעבָאה טכַאמ ןייז ןוא ןעמָאנ ןייז ,יינ ןעוועג

 ןעמונעג רימ וצ רע טָאה ןעגרָאמ ףיוא :ץירוק .ןעסקַאװ

 ןעשיווצ ןעסינטלעהרַאפ יד ןוא ,ןָאט ןעניסַאּפש א ןיא ןעדייר

 .ךילנהעוועג יו ןערָאװענ רעדיוװ ןענייז זנוא

 רעכױה ַא ןעוועג זיא ןעטאנעלעד עשילגנע יד ןופ רענייא

 .ַאָאש דרַאנרעב ןעװעג ןיא סָאד .דרָאב רעטיור א טימ ןַאמ

 דנַאלגנע ןיא וליפַא :ןעווענ טינ טמהירַאב ןַאד ךָאנ ןיא רע

 ןיא רָאנ טעמב -- טסואוועג גינייוו םהיא ןופ ןעמ טָאה

 ןעװעג ךָאנ ןעטרָאד ןענייז ייז ןוא ,ןעזיירק עשיטסילַאיצַאס

 ןופ רערהיפ ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא ןעווענ זיא רע .ןיילק

 -יטסילַאיצָאס רעשיטסיסקרַאמ-טינ ,רערענָאיצולָאװער-טינ רעד

 טריטסיזקע עכלעוו ,"יטעייסָאס ןעיבייפ יד, טפַאשלעזעג רעש

 ןיא ןעמונעג לייטנַא ןַאד רע טָאה רעביירש סלַא .טנייה ךָאנ

 ןעקילברעביא עשיטירק ןעקורד טנעלפ רע ואוו ,טאלבדןעכָאװ א

 סלַא טייהטמהיראב-טלעוו א ןערעוו טעװ רע זַא .קיזומ רעביא

 טינ םענייק ךָאנ ןַאד ךיז טָאה גרוטַאמַארד ןוא רעקיריטַאס

 .ט'םולח'ענ

 ןערָאװעג רע זיא סערננַאק רעכירוצ םעד רַאפ טייצ עצרוק ַא

 ןיא גנוטייצ רעכילגעט רעיינ ַא ןופ ןערָאטקאדעד יד ןופ רענייא

 טָאה עכלעוו ,ײרַאטס, ןעמָאנ ן'טימ טָאלב-דנעװָא ןַא .,ןָאדנַאל

 סע יװ םעד ךָאנ געט ייווצ .ריּפַאּפ עטיור ףיוא טקורדענ ךיז

 רע טהענ ,ןעטסיכרַאנַא יד ןענעוו עטַאבעד יד ןעמוקענרָאפ זיא

 םיג ןוא ןעגנוטייצ עטיור ענייז ןופ ?עקעּפ ַא טימ וצ רימ וצ

 טכירַאב ַא ןעטרָאד טָאה רע :קוק ַא בינ ךיא ,ענייא רימ

 ןעניסַאּפש א ןיא רעביא רע טינ עדער ןיימ ןוא ,עטַאבעד ךעד ןופ
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 -ננאל אזא ןעוועג זיא נָאט רעד זַא ,ןעטרָאד טנָאז רע ,ןַאט
 עטכַאקעג, יװ ץיו רענעטָארעג-טינ אזַא וליפַא זַא ,רענילייוו
 טָאה ךָאנרעד ,רעטכעלעג ןעפורעגסיורַא ךיוא טָאה "םירקדזייא
 סָאּפש טכַאמענ ןוא טניראב ןייז ןענעו טדערעג רימ טימ רע
 ,יירעכאמ-סַאּפש ענענייא ןייז ןופ

 -עלעד רעשינַאּפש רעד ,סָאיזעלגיא רעטנַאמרעד-ןעביוא רעד
 רעלעסירב םעד ייב טכַאמעג טבילַאב ױזַא ךיז טָאה רעכלעוו ,טָאג

 סָאד טָאה רע .דנעזעוונא ןעוועג ךיוא ךירוצ ןיא זיא ,סערגנַאק
 ,ןעגָאלשעגרָאפ םהיא טָאה רעבָא ןָאילעד ,ןעטעבעג טינ םרָאװ
 רהיא לָאז ,ןָאילעד ,רע זַא ןוא ,עדער א ןעטלַאה ַאי לָאז רע זַא
 ןעוועג זיא ןָאילעד זא ,רעזעל םעד ןענַאמרעד ליוו ךיא) ןעצעזרעביא
 .(שינַאּפש ןעוועג ךארּפש-רעטומ ןייז זיא ,ָאזלא ;} אלעוזענעוו ןופ

 טרערעג טָאה רע ,ןעמונעגנָא גאלשרָאפ םעד טָאה סָאיזעלגיא
 טרעיודעג טָאה רעבָא גנוצעזרעביא ס'ןָאילעד .טונימ ףניפ טכייליפ
 רעבָא ,רעטייוו טדערעג רשפא טלָאװ רע .טונימ גיצנַאװצ ייב
 ,ןעכָארברעטנוא םהיא ןעבָאה ןעטאגעלעד עשטייד יד

 טָאה -- !גנוצעזרעביא ןַא לָאמנייא ןיוש זיא סָאד --
 .רעטכעלעג ןעװַָאסַאב א טימ ןעירשעגסיוא ייז ןופ רענייא
 טוומענ טָאה ןָאילעד ןוא ,טּפַאכעגפױא סָאד ןעבָאה ערעדנַא
 .ןעּפַאטס

 .רערהיפ רעייז ,ן'וָאדנַאל ןוא "עננוי יד, טנָאמרעד בָאה ךיא
 יד ףיוא ןעזייוונא ןענעלפ אקירעמא ןיא ןעטסיכרַאנַא ערעזנוא
 ן'טכענקבעיל ףיוא דנַאלשטייד ןיא טכַאמ וַאדנַאל סָאװ ,סעקַאטַא
 ,אולא .קיטקַאט "ערענָאיצולָאװער טינ, רעייז ראפ ן'לעבעב ןוא
 ַא טָאהעג ןינע םעד ןענעוו ,ךירוצ ןיא גידנעייז ,טציא ךיא בָאה
 .ץלעבעב טימ ךערּפשעג

 ןיא ענארפ ןיימ ףױא רעפטנע ס'לעבעב ןופ רקיע רעד
 : ןעדנענלָאפ ןיא ןענאטשאב

 ;עשרעדניק ךילריטַאנ ןענייז "עננוי יד, ןופ תונעט יד
 זיב רעבָא ;ןיז יװ רעייפ רהעמ ךס ַא ןַארַאפ ןזיא ייז ןיא
 ןיא יירעלדיז רעייז ,טרחעקראפ .טינ ןעמ ףרַאד ייז ףיוא ןייז
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 רימ ןעטלָאװ ,קיטירק ןייק ןייז טינ לָאז סע ןעװ ,ךילצונ
 ,ןענַאטשראפנייא ןעוועג ןעטלָאװ עלא ןעוו .ןעראוועג ןעפַאלשטנא

 סעקַאטַא ערעייז טימ .ןערָאװעג טרעוװילגרַאפ גנונעװַאב יד טלָאװ

 טגנערב סָאד ןוא .ןעטַאבעד עטנַאסערעטניא סױרַא ייז ןעפור

 .ןעצונ

 ךיא .גנושאררעביא ןא ןעוועג רימ ראפ זיא רעפטנע רעד

 ראפ טָאה רע ןוא ,טייקניטכיר ןייז ןהעזעננייא רענא בָאה

 .שנעמ רענולק ַא סלא ןעמָאנ ס'לעבעב טניטעטשאב רימ
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 .סולשאב רעד -- .עגַאלק ןייז --- .שטיוועש יעגרעס

 ןיא עסַארטש טעטיסרעוװוינוא רעביא נידנעהעג ,לָאמנייא

 טימ טביזעג וצ טכיזעג ןעפָארטעג ךיז ךיא בָאה ,גָאטדןענוז ַא

 זיא רעכלעוו ,שטיוועש יענרעס ןערעייט ,ןעטעטכַאענ-ליפ רעזנוא

 -ַאב יד ,אקירעמַא ןופ ןערהָאפענקעװַא קירוצ רהחָאי יירד טימ

 -רעביא עמהענעגנא טסכעה א ןעועג רימ רַאפ ןיא שינענעג

 .גנושאר

 רעטנאסערעטניא ,רענהעש ןייז ,רוניפ עקרַאטש ,עכיוה ןייז
 יד ןוא רָאה עצרַאװש יד רָאנ ;עבלעז יד ןעוועג ןענייז םינּפ
 זיא גוצנַא ןייז .ךעליורג ןעוועג ןיוש ןענייז דרָאב עצרַאװש
 טימ טכליהעג טָאה גנוסירנַאב ןייס .רעיורג א ןעוועג ךיוא

 ערעזנוא עלא ןוא ךיא עכלעוו ,עביל ןוא טקעּפסער ןעפיט םעד

 ןעטבַאנַאב ןעזיד וצ טלהיפעג ןעבָאה אקירעמא ןיא םירבח עשיסור
 טימ טחערפרעד ךיוא ךיז טָאה רע ןוא .ןאמ ןעטנאסערעטניא

 רע .טראוורע בָאה ךיא יו רהעמ ךָאנ .שינענענַאב רעזנוא
 ךירוצ ןייק ןעמוקעג רע זיא ןייוולייט זַא ,טנָאזעג רימ טָאה

 רענייא ןיב ךיא זַא ,ןעזעלעג טָאה רע לייוו עקַאט (ןעכנימ ןופ)
 רע סָאװ טרעלקרע דלַאב טָאה רע ןוא .ןעטַאנעלעד יד ןופ

 -עוקע) דנַאטשרָאפ םעד ןופ ןערעדָאֿפ ןעמוקענ זיא רע :טניימ

 רעשיטַארקָאמעדי-לַאיצָאס רעשטייד רעד ןופ (עטימָאק וויטוק
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 ,"סטרעוורָאפ, רענילרעב רעד ,ןַאנרַא טּפיוה רהיא זַא ,ייטרַאּפ

 ,םהיא ףיוא טכַאמענ טָאה רע סָאװ ,?ובלב םעד ןעהיצקירוצ לָאז

 רעהירפ רהָאי ַא טימ :עטכישענ אזא ןעוועג זיא סע

 ןענעװ ץיטָאנ 8 ןענישרע "סטרעוורָאפ , רענילרעב םעד ןיא זיא

 רע ןא ,טנידלושַאב םהיא טָאה ןעמ ןעכלעוו ןיא ,ן'שטיוועש

 ןיא טעדנירגעג .גנורינער רעשיסור רעד ןופ ןָאיּפש ַא ןזיא

 ,שטיועש ,רע זַא ,טקאפ םעד ףיוא ןעוועגנ גנונידלושַאב עזיד

 . טינ ןעטרָאד םהיא טָאה ןעמ ןוא דנַאלסור טכוזַאב ןעפָא טָאה

 "סטרעוורָאפ , ןופ עיצקאדער רעד וצ טָאה שטיוועש  .טריטסערַא

 טקורדענ טינ זיא ףעירב ןייז רעבָא ,ננורעלקרע ןַא טקישענוצ

 רעשטייד רעד ,"גנוטייצ-סקלָאפ, רעקרָאי ןינ יד .ןערָאװעג

 קזווח טכאמעג טָאה ,ןעטסילאיצַאס רעקרָאי וינ יד ןופ ןַאנרָא

 ןענעוו טקעּפסער ןעכיוה טימ טדערעג ןוא ,גנוגידלושַאב רעד ןופ
 "סטרעוראפ , רענילרעב םעד ןופ עיצקאדער יד .,ן'שטיוועש

 ןעזיד טָאה יז .ןעמוקאב *גנוטייצ-סקלָאפ , רעקרָאי וינ יד טָאה

 טינ רהיא ףיוא טָאה סָאד רעבָא ,ןהעזענ סיווענ ?עקיטרַא

 קירוצ יז טָאה ן'שטיוועש ןענעג גנונידלושאב יד .טקריוועג

 ןעמוקעג ל?עיצעּפס שטיוועש רעטציא זיא ,ָאזלַא ,ןעגיוצעג טינ

 ןופ רערהיפ עלַא טלעמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז סע ואוו ,ךירוצ ןייק

 קעווצ םעד טימ ,ייטראּפ רעשיטַארקָאמעדי-לַאיצַָאס רעשטייד רעד

 טנעקעג ךילטנענייא רע טלָאװ סָאד .טייקניטכערעג ןערעדָאפ וצ

 ,טסואוועג רע טָאה ,ךירוצ ןיא ָאד רעבָא ;ןילרעב ןיא ןָאט

 ןייז טרהיפענ טָאה רע וואו ,קרָאי וינ ןופ ןעטַאנעלעד ןייז ןעלעוו

 טנעקעג טונ םהיא טָאה ןעמ ואוו ןוא טייקניטעט עשיטסילַאיצַאס

 זיא םהיא ראפ .טסילַאיצַאס סלַא יו טונ ױזַא ,שנעמ סלַא

 ערעטלע יד ןופ רענייא סלא ,לעינעס ןעיסול ןעוועג גיטכיוו
 לעיצעּפס ןיא םהיא ראפ רעבֶא ,ןעטסילַאיצַאס רעקרָאי וינ
 ןיילא זיא רעכלעוו ,טאנעלעד רענַאקירעמַא רעד ןעוועג ניטכיוו

 רערענַאיצולַאװער רעד ןיא טריסערעטניארַאפ זיא ,רעשיסור ַא

 סע'שטיועש טיס טנאקאב טונ זיא ןוא ,גנונעווַאב רעשיסור

 .אקירעמַא ןופ ןעּפורג ערענָאיצולָאװער עשיסור יד וצ ןעננוהיצאב

 -ןעטימ א ןיא ןערָאװעג ןעמונעגפיוא זיא סייק סע'שטיוועש
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 ננוציז רענידנאטימכאנ ןוא רענידנענרָאפ רעד ןעשיווצ ,גָאט

 ַא ףיוא ןעמוקענרָאפ זיא גנולמאזרַאפ יד .סערגנָאק םעד ןופ

 טימ טלעגנירעגמורא ןעװעג זיא עכלעוו ,עמרָאפטאלּפ רעניילק
 סלַא טכיורבעג סָאד ןעמ טָאה ךילנהעוועג .ןעננשהרָאפ ענירג

 ערעדנַא עלא ןעוו ,רעבָא טציא .סמור עטימָאק יד ןופ םענייא
 טלעדנאהראפ ָאד ןיא ,ןעסעדנַָאטימ קעװַא ןענייז ןעטשאנעלעד
 ָאד ךיז ןעבָאה קעווצ ןעזיד וצ .ענַאלק סע'שטיוועש ןערָאװעג

 -עזקע רעדָא ,"דנאטשרָאפ , םעד ןופ רעדילנטימ יד טלעמאזראפ

 -"רַאּפ רעשיטארקַאמעד-לאיצַאס רעשטייד רעד ןופ ,עטימָאק וויטוק

 "ביל םלעהליו .,ןעטַאנעלעד רענַאקירעמַא יד ןוא שטיוועש ,ייט
 ןוא ,?דנַאטשרָאפ , ןופ דילנטימ םלַא דנעזעוונָא ןעווענ זיא טכענק
 ."סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער-טּפיױה סלַא

 ןעוועג ןאד זיא "?דנַאטשרָאפ  םעד ןופ רעטערקעפ רעד

 עּפורנןעטַאנעלעד רעד ןיא ךיז טניפענ דליב ןייז) רעשיפ דרַאכיר
 ,רעדֹרָא ֹוצ גניטימ םעד ןעפורעג טָאה רע ,(100 שזדייּפ ייב
 -טסבלעז טימ גידנעדייר .הנעט ןייז טרהעלקרע טָאה שטיוועש
 -סיוא לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפענ רע טָאה ,רהָאלק ןוא ץרוק ,עדריוו
 -לָאפ סָאד טגָאזעג טָאה רע .ןעטַאנעלעד רענַאקירעמַא יד ןערעה

 : רהעפעננוא עדנענ

 -ַאיצָאס ןיימ ןופ ןעבָאה דנַאלשטייד ןיא ןעסָאנעג יד --
 טייקניטעט ןייפ .טסואוועג נינייוו ץנַאנ טייטניטעט רעשיטסיל
 "סטרעוװרָאפ , ןופ עיצקַאדער יד ןעוו .,אקירעמַא ןיא ןעוועג זיא
 -נעטשנַא עכַאפנייא יד טָאה ,רימ ןענענ סעּפע טרעהעג טָאה
 יד ייב ןענעופנָא טשרעוצ לָאז יז זַא ,טרעדָאפעג טייקניד

 ןא טימ ןעמוססיױורַא ךיילג טינ ןוא ,קרָאי וינ ןיא ןעסָאנעג
 גידנעבָאה טינ ,עסָאנעג א ףיױוא ננונידלושַאב רעטפאהלעקע

 רעהעטשרָאפ יד ןענייז טא ,ןצרעד דנורג ןייק טולָאסבא

 עסָאנעג ןוא ?עינעס עסָאנעג -- גנונעוואב רענַאקירעמַא רעד ןופ
 עליפ ןעמַאוצ טייבראענ בָאה ךיא עכלעו טיס -- ןאהאק
 ,ןע'נַאהַאק עסָאנענ ףױא לעיצעּפס ךיז היצאב ךיא .,ןערהָאי
 סייו רע ןוא רענָאיצולַאװער רעשיסור א ןײלַא זיא רע ?ייוו

 רעזיד ןענעו טקנעד קרָאי ֹוינ ןופ עינָאלַאק עשיסור יד סָאװ

 ,טייהנענעלעגנא
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 סָאװ ,גנונידלושַאב יד זַא ,טגָאזעג ןעבָאה לעינעס ןוא ךיא
 ךילרעכעל זיא ן'שטיוועש ןעגעג טכאמעג טָאה ?סטרעוורָאפ , רעד

 סע'שטיועש ןענעװ טדערעג טָאה ?עינעס ,זעילַאדנַאקס ןוא

 ,ןָאילעד ןוא ,גנונעװַאב רענַאקירעמַא רעד ןיא ןעטסנידרַאפ עכיוה

 טייצ רעד ןיא ןעראוועג טנאקאב ן'שטיוועש טימ זיא רעכלעוו
 םעד ןיא טדערעג טָאה ,ןײּפמעק שזדרָאשזד ירנעה םעד ןופ
 .ןָאט ןעבלעז

 טצעשעגנ טרעו שטיוועש ךיוחה יו םלעטשעגרָאפ בָאה ךיא

 ,טרעלקרע בָאה ךיא ןוא ,קרָאי וינ ןופ עינָאלַאק רעשיסור רעד ןיא

 טרָאּפסַאּפ ןעשיסור ַא ןעמוקַאב ֹוצ ןעוועג ךילנעמ ןיא םהיא זַא

 .ןפוא ןענידנעטשנא ןַא ףיוא

 ןיא ץַאלּפ ןעכיוה ַא ןעמונרַאפ טָאה החּפשמ סע'שטיוועש

 רעניר םעד ןופ עילימַאפ-ןענָארַאב ַא ןעוועג זיא סָאד) דנַאלסור
 .(רָאטַאנרעבונ ַא ןעוועג זיא רעדורב סע'שטיוועש ןוא ,דנעגעג
 ֿלײטנַא ןייק גנונעוואב רעד ןיא שטיוועש טָאה אפונ דנַאלסור ןיא

 טייצ נינייו רהעז טּפיוהרעביא ןעטרָאד טָאה רע .,ןעמונעג טינ
 דניירפ ערעייז ךרוד ,םיבורק ענייז ראפ זיא ,ָאזלַא .טכארברַאפ
 ַא ןעמוקַאב ֹוצ ןעועג רעװש טינ ,רעטסנעפ עכיוה יד ןופ
 דנאלסור ןייק ןערהָאפעג ןיא שטיועש .םהיא ראפ טרָאּפסַאֿט

 גנורינער עשיסור יד ןוא ,השורי ןייז ןופ ןעסערעטניא יד ןיא
 -ַאיצַאס ןייז ןֹופ טייקנייר רעד ןענעו .טסואוועג סָאד טָאה
 סָאד ,ןייז טנעקענ טינ עגַארפ ןייק טָאה טייקניטעט רעשיטסיל

 ."דנאטשרָאפ , םעד ראפ טרעלקרע ךיא בָאה ץְלַא

 רעד ,טכענקבעיל םלעהליוו טרָאװ סָאד ןעמונעג טָאה ןַאד
 ןעװעג ןיא רע .?סטרעוורָאפ , רענילרעב םעד ןופ רָאטקַאדער

 ןעגיױאוװװעגרעבירַא סעכ ןייז טָאה טּפָא ןוא שנעמ רעניציח ַא
 ַא ןוא ןַאמ רעטערליבעג א ןעוועג זיא רע .לכש ןעשיטקַארּפ ןייז
 ןעבענענּפָא ןעווענ ןעבעל ןוא בייל טימ זיא רע ןוא רעלופטנַאלַאט
 עכילטלעוו ןיא רעבָא .סַאלק רעטייברא םעד ןופ ףמַאק םעד וצ
 יו טנעמארעפסעט רהעמ ןעזיװענסױרַא טּפָא רע טָאה ןעכאז
 ענזירפאק ַא יװ טדערענ רע טָאה טייהנענעלעג רעזיד ייב .טקַאט
 ,/סטרעװרָאפ, ןיא ןעבירשעג ןעועג זיא סָאװ סָאד, :דניק
 --- ,סעכ טימ טרחעלקרע רע טָאה -- ,ןעהיצ טינ קירוצ רע םעוו
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 ןַא ,עזייואב גונעג ָאטינ ;וצרעד ףנורג ןייק ָאטינ זיא סע
 טָאה רע ןוא טנידנעעג רע טָאה יוזא .?גידלושנוא זיא שטיוועש
 ,םינּפ ן'פיוא ענימ רעזייב ַא טימ טצעזענקעווַא ךיז

 לעבעב טסונוַא טָאה ,טנידנעענ טָאה טכענקבעיל ןעוו

 :ןעגנַאפעגנָא טָאה רע יו קנעדעג ךיא  .טרָאװ סָאד ןעמונעג

 ."גנוניימ רעד ךיא ןיב ןונ ,

 ן'טכענקבעיל טימ ןיא רע זַא ,טרעלקרע ךיילנ טָאה רע
 -בעיל ףױא קוק ַא ןעבענעג בָאה ךיא ,ןענַאטשרַאטנייא טינ

 םינּפ ןייז ףיוא ןעקלָאװ רעד יו ןהעזענ בָאה ךיא ןוא ן'טכענק

 .ךיז טהענוצ

 רימ, :ןעדנעגלָאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא גנורעלקרע ס'לעבעב
 ;טםינ טייקניטעט סע'שטיועש ןופ ןעסייו דנאלשטייד ןיא

 ןעטרָאד .אקירעמַא ןיא טרהיפעגנָא רע טָאה טייקניטעט עזיד
 .ןערהָאי ןופ ףיױלרַאפ ןיא ןעדנוברַאפ ןעוועג םהיא טימ ןעמ זיא
 זַא ,ןעגָאז ייז ןוא ןעסָאנעג רענַאקירעמַא טציא רימ ןעבָאה ָאד

 רעזנוא .טינ דנורג ןייק ןעבָאה םהיא ןעגעג ןעגנונידלושַאב יד
 רענאקירעמַא יד ןופ גנוניימ יד ןעמענוצנָא ,ָאזלַא ,זיא טכילפ

 ַא ןעזָאלצרעביא טכער םוש ןייק טינ ןעבָאה רימ .,ןעסָאנעג
 עסָאנעג זא ,רעבָא ביולנ ךיא .ןשטיוועש עסָאנעג ףיוא קעלפ

 םהיא ןעלעו רימ ןעװו ,ןעלעטשנעדירפוצ ךיז טעװ שטיוועש

 יד זַא ,ננורעלקרע ןַא טימ טפירש ןעלעיציפָא ןַא ןעבענסױרַא

 "רָאפ , ןיא טקורדעג ןעוועגנ זיא סָאװ ,םהיא ןענעג ננונידלושַאב

 גנוניימ יד ןֶא ןעמהענ רימ זַא ןוא טעדנירנַאבנוא זיא ,"סטרעוו

 ןענייז סע .םהיא ןענעװו ןעסָאנעג רענַאקירעמַא ערעזנוא ןופ

 םהיא ראפ זַא ,טינ ביולג ךיא ןוא ,רהֶאי רָאּפ ַא רענירַא ןיוש

 ןיא ןערעװ טכַאמענ אקוד לָאז ננורעלקרע יד זַא גיטיונ זיא

 גיטכיו ראפ לָאמַא רע טניפענ רעמָאט .,"סטרעוװרַאפ , םעד

 ןָאט סָאד רע ןעק ,ןעכילטנעפערַאפ וצ ןערעזנוא טפירש ןעזיד

 ."טייצ רעדעי וצ

 שטיועש טָאה -- ,ןעדירפוצ גנידנעטשלָאפ ןיב ךיא ---

 רעד ןופ עיּפָאק ַא לָאז ןעמ זא ,רָאנ טעב ךיא -- ,טנָאזעג
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 עשיסור יד ידכ ,ןע'נַאהַאק עסָאנעג ראפ ןעטיירנוצ גנורעלקרע

 ןהעז ןענעק סָאד ןעלָאז ַאקירעמַא ןופ ןעסָאנעג

 ,סעיּפָאק יירד ןעניטרעפוצוצ ןערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא סע

 ַא ןוא "דנַאטשרָאפ, ן'ראפ עטייווצ א ,ןשטיוועש ראפ ענייא

 ןופ ןערעװו ןעבירשענרעטנוא ןעלָאז עלַא ,רימס ראפ עטירד
 ןוא ,"דנַאטשרָאפ, םעד ןופ רעדנעציזראפ סלא ,רענניז ?וַאּפ

 .רעטערקעס סלא ,רעשיפ ןופ

 טָאה---רימ ראפ עיּפָאק עטרעפ ַא וצ ךיוא ןיוש טניטרעפ ---

 טליפרע ךיוא זיא שנואוו ןייז ןוא ,ןָאילעד ןעפורענּפָא ךיז

 ,שטיוועש ,רעשיפ ,רענניז זַא ,טכַאמענּפָא טָאה ןעמ ,ןערָאװעג

 א ןיא ןעפערט ךיז דנעװֶא םענעי ןעלָאז ךיא ןוא ןָאילעד

 ןוא ןעביירשפיוא ןעמ לָאז ןעטרָאד ןוא רעּפַאס וצ עפַאק ןעסיוועג

 .טנעמוקָאד םעד ןעריּפָאק

 ,ןעסָאנעג עטנַאמרעד יד ץוח א ,ךיא בָאה עפאק םעד ןיא

 יד ךיא קנעדענ לעיצעּפסס .ןעסָאנעגנ ערעדנַא רֶאּפ א ןענופעג

 רימ טימ ןעטרָאד טָאה רע .רעלדַא רָאטקיװ ןופ טייהנעזעוונא

 .אקירעמא ןיא גנונעוװאב רעשידיא רעד ןענעוו טסעומשענ גנַאל

 ,שידיא ןעדייר ןעק רע זא ןעזייוַאב טפורּפענ רימפ טָאה רע

 ,טינ ןעק רע זַא רע טָאה ןעזיוַאב ןוא

8. 

 -עלעד עשיזיוצנַארפ יד -- .ןסלעגנע רַאפ םינּפ-תלבק ַא
 --- ,ךירוצ ןיא גארטראפ א טלאה ךיא -- .ןעטאג

 ,"םואווראּפ , -- .יקסווָאלטישז

 רָאֹפ עטצעל יד .ךָאװ ַא טרעױדעג טָאה סערגנָאק רעד

 .ץסלעגנע ךירדירפ טרַאװרע ןעמ זַא ןערעה ןעמונעג ךיז טָאה געט
 ; ריטראווק רעמוז ףיוא ץייווש רעד ןיא ןעוועג דָארג ןַאד זיא רע

 ןעכוזַאב וצ ןעדיירוצ טפודּפעג םהיא ןעסָאנעג עשטייד יד ןעבָאה
 רע .טנאזטנע טסעפ ךיז רע טָאה טשרעוצ .סערגנָאק םעד

 ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,סעיצַאװַא יד ןעבָאה טלָאװעג טינ טָאה
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 םהיא ןעבָאה ןעטַאנעלעד עשטייד יד ,ןעכַאמ וצ םהיא ןעבילקענ

 ךילדנע טָאה רע ןיב ,חילש ַא ךָאנ הילש א טקישעג רעבָא
 ,סערגנָאק םעד ןופ גָאט ןעטצעל םעד ןעמוק וצ טניליוועננייא

 .טגידנעראפ ןייז ןיוש טעװ טייברא יד ןעוו

 רענידנַאטימרַאפ רעד ןופ ןעטימ ןיא ,גָאט ןעטצעל םעד

 לעקנױו ַא ןיא ןעצימיא טימ ןענַאטשעג ןיב ךיא ןעוװו ,גנוציז

 א טרעהרעד רימ ןעבָאה ,טסעומשענ ליטש ןוא לָאז םעד ןופ

 ַא ןעכַארכעגסױא טָאה דלַאב ןוא ;רעדורעג ַא ןוא יירעשזוה
 רעד :העז ךיא -- קוק ַא בינ ךיא .יירשעג-ַארוה רענידמרוטש

 ןייז טימ ,רוניפ רעכיוה ןייז טימ ,סלעגנע רעזיירג רעטלַא

 ןעטימ ןיא טהעטש ,סעצנָאװ עשירעטילימ ןוא דרָאב רעפייוו

 עטסיימ ןוא ,טלעטשענ ךיז ןעבָאה ןעטַאנעלעד עלַא .עמרָאפטַאלּפ

 םירָאװ ,/עטסיימ  גָאז ךיא  .טרידָאלּפַא ןוא ןעירשעג ןעבָאה

 ןעבָאה ייז ;ליטש ןעבילבעג ןענייז ןעטַאנעלעד עשיזיוצנַארפ יד
 טקוקעג ןוא ןענַאטשעג ןענייז ייז ןוא גידנעליוו-טינ טלעטשעג ךיז

 .ןעקילב ענעדירפוצנוא ,עטלַאק טימ

 תוחכ עלא טימ ַאררוה ןעירשעג ןוא טרידָאלּפא בָאה ךיא
 .ןעצרַאה ןעצנַאג ןופ ןוא

 ןעטלַאהעג סלעגנע טָאה ,טרעהענפיוא טָאה ַאררוה רעד ןעוו
 ןייֵלַא ךָאנרעד טָאה רע עכלעוו ,שטייד ףיוא עדער עצרוק ַא

 .שילגנע ףיוא ןוא שיזיוצנארפ ףיוא טצעזרעביא

 זיא ,טריטנעזערּפער סערגנָאק רעזיד עכלעוו ,גנונעװַאב יד,
 רעשירָאטסיה ןוא רעשימָאנָאקע ןופ טָאטלוזער רעכילריטַאנ ַא

 ךאז אזַא ןענעק ןעשנעמ --- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,ננולקיווטנע

 סָאװ ,ןַאמ ןייא ןעועג ָאי ןיא סע בױא רָאנ ;ןעּפַאש טינ

 "!רךע סָאד זיא ,ןעננערב וצ ןעבעל ןיא ץלַא סָאד ןעפלָאהעג טָאה

 טסויב םעד ףיוא ןעזיוועגנא טנַאה ן'טימ רע טָאה ייברעד

 .סקרַאמ ?רַאק ןופ

 .ןעטנעמסירָאלּפַא ןופ םרוטש ַא ןערָאװענ רעדיוו זיא סע

 { ןעועג עטכישענ רעצנאנ רעד ןופ ןענייז ןעזיוצנַארפ יד
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 ךירדיופ ראפ עיצַאװָא ןַא דָארג ןעמ טכַאמ םורָאװ .טנערעגפיוא

 םעד ןעניז ןיא טָאהעג ןעבָאה ייז ?שטייד םעד ,ן'פלעגנע

 טעװ ןעמ .ךיירקנַארפ ןיא ןעכַאמ טעװ סָאד סָאװ ,קורדנייא

 יד זַא ןוא רעשטייד ַא זיא סערגנָאק רעד זַא ,ןענָאז ןעטרָאד

 יעשטייד א זיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס

 טכַאמענ רימ ףיוא טָאה ןעזיוצנַארפ יד ןופ גנוטלַאה יד

 לַאזקיש םעד ןָא טרעניארע רימ טָאה סע ,קורדנייא ןעטכעלש א

 סערגנַאק רעלעסירב םעד ףיוא עיצולָאזער רעשידיא ןיימ ןופ

 רעדנעלגנע זַא ,גאלשרָאפ ןעשילגנע םעד ןופ לַאזקיש םעד ןָא ןוא

 רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא ןערהָאפ ןעמַאזוצ ןעלָאז ןעזיוצנַארפ ןוא

 - א נר ע ט ני א ףױא ןעלהיפענ עכלעזַא .ולרעטָאװ ןופ

 !ןע סערגנָאק עלַאנַאיצ

 .טעקנַאב ַא טימ טנידנעעג ךיז טָאה סערגנָאק רעכירוצ רעד

 ןוא ,סלעגנע ןעסעזעג ןיא ןעשיט יד ןופ םענייא ןופ ןעטימ ןיא

 ןופ ,ןאמ רהיא טימ גנילעווע-סקראמ ארָאנָאעלע םהיא ןעבעֿל

 טכַאד ,טכענקבעיל .סרמ ןוא לעבעב ,רענניז ?וַאּפ ןוא טייז ןייא

 ןעסירגַאב ןעגנַאנעגוצ ןיב ךיא .טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ךיז

 המרקה רעד ןעגעוו ןענַאמרעד וצ םהיא קעווצ ן'טימ ,ן'סלעגנע

 נַאמ ןעשיטסינומָאק םעד ןופ גנוצעזרעביא רעשידיא ןיימ וצ

 .קירוצ רהָאי ייוצ םימ טגָאזענוצ רימ טָאה רע עכלעוו ,טסעפ

 יד ןעגעװ טנערפעג טָאה רע  טנעקרעד ךיילג ךימ טָאה רע

 ,רעבָא טנעמָאמ םעד ןיא .אקירעמַא ןופ רעטייברא עשידיא

 ,גָאזצ ןייז ןַא םהיא ןענַאמרעד וצ ןעבילקענ ךיז בָאה ךיא ןעוו

 רע .גנוקרעמַאב ַא סעּפע טימ טעדנעוועג םהיא וצ ךיז ?עבעב טָאה

 ן'לעבעב טימ סַאּפש ןוא ךערּפשעג ַא ןיא ןערָאװעג טפיטרַאפ זיא

 ןערעטש טלָאװעג טינ בָאה ךיא .ןעטאנעלעד ערעדנַא טימ ןוא

 טייהנעגעלעג ןייק רהעמ ןוא !"ןעגיוא יד ןיא ןעכירק , ןוא

 בָאה יױזַא .טַָאהעג טינ ןיוש ךיא בָאה ןעדייר וצ םהיא טימ

 טסעּפינַאמ ןעשיטסינומָאק םעד וצ המדרקה יד םהיא ןופ ךיא

 ,טכאמעג ךיא בָאה גנוצעזרעביא יד .ןעגָארקעג טינ לָאמנייק

 .עדעררָאפ א ןהָא ןעראוועג טקורדענ זיא יז ןוא
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 םעד טימ טרידנָאּפסערָאק טפָא ךיז טָאה סלעגנע ךירדירפ

 עליפ טָאה רעכלעוו ,ענרָאז טסילאיצַאס ןעשטייד ןעטנַאקַאב

 ןיא טניואועג טָאה רע) אקירעמא ןיא טכארבראפ ןערהָאי

 ףיוא סנָאסעל ןעבענענ טָאה רע ואוו ,יזריושזד וינ ,ןעקָאבָאה
 ,'סקרַאמ לרַאק ןופ דניירפ רעטנעהָאנ ַא ןעוועג זיא רע .קיזומ

 ןעטשרע םעד ןופ גנוטייל יד ןעבענעגרעביא סקרַאמ טָאה םהיא ןוא

 ןופ םענייא ןיא .(ןערהָאי עטסגיצכעז יד ןיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 םעד ןענעװ ןעבירשענ סלעגנע טָאה ן'עגרָאז וצ ףירב ענייז

 סע'סלעננע ךָאנ .טכַאמענ םהיא ףיוא בָאה ךיא סָאװ ,קורדנייא

 ןיא טסורדענּפָא ן'עגראז וצ ףירב ענייז עלַא ןעמ טָאה טיוט

 סע .ףירב רעניזָאד רעד ךיוא ךיז טניפענ ןעטרָאד ןוא ,ךוב ַא
 רע סָאװ גנוניימ יד זַא ,ןהעז וצ םהענעגנא ןעוועג רימ זיא
 .עניטסנינ א רהעז ןזיא רימ ןענעוו טקירדענסיוא טָאה

 ךיילג ךיא ןיב ,סערגנָאק רעד טנידנעעג ךיז טָאה סע ןעוו

 רָאֹּפ ַא טכַארברַאפ ךירוצ ןיא בָאה ךיא .ןערהָאפענ טינ קירוצ

 ןעדאלעננייא ךימ טָאה ןעמ ןוא ,ןעטנעדוטס עשיסור יד טימ געט

 . גנונעװַאב רעזנוא ןעגעוו (שיסור ףיוא) רושטקעל ַא ןעטלַאה וצ

 ךס א דנעזעוונא ןעוװעג ןענייז גניטימ ן'פיוא .ַאקירעמַא ןיא

 ,ןערענָאיצולָאװער עשיסור עטנַאקַאב עגינייא ךיוא ןוא ןעטנעדוטס

 רעכלעוו ,וועצרוב רימידַאלוװ ןעוועג זיא עדנעזעוונַא יד ןופ רענייא

 רעד ןופ רעקירָאטסיה סלַא טמהירַאב ןערָאװעג רעהכַאנ ןיא

 יד ןענענ "וויטקעטעד, סלַא ךיוא ןוא עיצולָאװער רעשיסוד

 ,סרָאטַאקָאװָארּפ ןוא ןענָאיּפש עשיסור

 ןיא ,רעטעּפש ןערהָאי טימ טנָאזעג רימ טָאה וועצרוב יו

 דנעזעוונַא ךיוא רעניימ רושטקעל רענעי ןופ רערעהוצ יד ןעשיווצ

 .טרעהענ טינ םהיא ןופ ןַאד ךָאנ טָאה טלעוו יד ,וועזַא ןעוועג

 ךיא ךָאנ םהיא ןופ ןערענָאיצולָאװער יד ןעבָאה ךילניישראוו
 -ןעטלָאשרַאפ ַא ןעמוקַאב טעװ רע זַא .טסואוועג נינייוו ץנַאנ

 רעכלעוו ,ןעטסירָארעט ןופ רערהיפ טּפױה סּלַא ןעמָאנ ןעטמהיראב

 ןָאיּפש רעטסערג רעד ןעװװעג ךיוא טייצ רעבלעז רעד וצ זיא

 יד ןיא טליהעגנייא ןעװעג ןַאד ךָאנ זיא סָאד --- ייז ןעגעג
 ,טפנוקוצ רעד ןומ ןענַאמוט
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 טימ ןערָאװעג טנַאקַאב ךיוא ךיא ןיב גניטימ ןעזיד ףיוא

 טָאה ,טדערוצ ךיז ןעבָאה רימ ןעו .ן'יקסווָאלטישז םייח .רד

 יד יװ ערעדנַא ןייק טינ זיא יורפ ןייז זא ,טנייצעגסױרַא ךיז

 ,קעטנָאיַאמ םעד ,ץעוויפ ןופ ,ַאװוָאכָאל ארעיוו , רעטכָאט עשיצירּפ

 ןיא טנױאועג בָאה ךיא תעשב ןעכוזַאב נעלפ ךיא ןעכלעוו

 -בעטיוו םעד ןיא ןערָאװעג טנַאקַאב םחיא טימ זיא יז .שזילעוו

 ןיא סָאד .רערהיפ ַא ןעװעג ןיא רע ואוו ,קָאשזורק רעקס

 טציא שזילעוו ןופ ןערהָאפקעװַא ןיימ ךָאנ רהָאי עכילטע ןעוועג

 טדָאטש-טּפיױה יד ,ןרעב ןיא טניואוועג סיקסווָאלטישז יד ןעבָאה

 ךיא זַא ,טכַאמענּפָא םהיא טימ בָאה ךיא ץייווש רעד ןופ

 טָאה יקסוואלטישז .ייז ֹוצ ךוזַאב א ףיוא ןערהָאפרעבירא לעװ

 רעגנוי רענעזעלַאב ןוא רעטעדליבעג-ךיוה סלַא ןערעה טזָאלעג ךיז

 יד ןופ ןעלייט עסיוועג זַא ,טנָאזעג רימ טָאה ןעמ ןוא ,ןַאמ

 ןענעקרענַא ,ץייווש רעד ןיא ןערידוטש סָאװ ,טייל עגנוי עשיסור

 ,טפאשרערהיפ ןייז

 טפַאשטנַאקַאב יד טכַאמענ ךיוא ךיא בָאה גניטימ םענעי ףיוא

 ,טנַאפלעה ןעמָאנ ן'טימ רענָאיצולָאװער ןעשידיא-שיסור א ןופ

 ןעניוצעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעננוי רעטיובעג-קרַאטש ,רעקיד ַא

 ןוא רעקנעד סלַא ןעטייקניהעפ ענייז טימ טייקמאזקרעמפיוא

 -עגסױורַא רע טָאה "סואורַאּפ, ןעמָאנ םעד רעטנוא .,רעביירש

 ןעברָאװרע ךיז טָאה רע עכלעוו ךרוד ,שטייד ףיוא ןעטפירש ןעבעג

 .גנונעװַאב רעשטייד רעד ןיא ןעמָאנ ַא

 ןענעוו טנערפעג רימ ייב ןעבָאה טנַאפלעה ןוא יקסווָאלטישז

 חוכיו לעקיטש ַא טאהענ ןעבָאה רימ ןוא ,גנונעװַאב רעזנוא

 .ןעבענעגסױרַא םרעוו "גנוטַײצ רעטייברא, יד יו םעד ןעגעוו

 .ןערָאװעג ןעלעפעג טינ רהעז תורדס עניימ ןענייז ן'יקסווָאלטישז

 עטַאבעד ,עכילדניירפ םנה ,עפרַאש ַא טלעקיווטנע ךיז טָאה סע
 .ןעשינאקירעמַא םעד ןוא םזילַאנרושז ןעשיאעּפָארייא םעד ןעגעוו

 "איצַאס עשיאעּפָארייא יד זַא ,גנוניימ יד טקירדענסיוא בָאה ךיא

 יד ראפ ןעקורט וצ ןוא "רעווש , וצ זיא עסערּפ עשיטסיל

 רענַאקירעמַא םעד טריקַאטַא ןעבָאה ייז ןוא ,ןעסַאמ רעטייברא

 ,םזילַאנרושז



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 298

9 

 ערַאברעדנואוו ַא -- ."םלוק יגיר, ףיוא רהָאּפ ךיא ---.וועצרוב
 עגילעפוצ א -- .זיראּפ ןייק עזייר יד -- .ענעצסירוטַאנ

 / .,טפאשטנטקאב

 ךיז ןעבָאה סעקטנעדוטס ןוא ןעטנעדוטס עשיסור עּפורנ ַש
 ץמיוא טסייה סָאד) "םלוק יניר, ףיוא ןערהָאפ וצ ןעבילקענ

 ,(יניר גרַאב ןעשירַאצייװש ןעכיוה ןעטמהירַאב םעד ןופ ץיּפש

 טרעטעלק ןעמ .גנאנפיוא-ןוז ןעניטכערּפ ַא טהעז ןעמ ןענַאװ ןופ

 ץנאנ .טקנוּפ ןעטסכעה םעד ֹוצ ףױרַא טרהָאפ ןעמ רעדָא ףיורא
 ןעטרָאד ןעמ טחעז ,ןעזייווַאב וצ ןָא ךיז טביוה ןוז יד ןעוו ,הירפ
 יד ןופ ענייא ןיא סָאד .ענעצס-רוטַאנ עכילרעדנואוו  ַא

 -יווצ רעד ןיא ןעהעז עדנעזייר סָאװ ,רעדליב עטסנידריווקרעמ

 ןעדַאלעגנייא ךימ טָאה עינַאּפמָאק יד .ןעירָאצייװש רעכילרעב
 טימ ןעמונעגנָא גנודַאלנייא יד בָאה ךיא ןוא ,ןערהָאפוצטימ
 .ןענינעגרַאפ

 רעד זיב ןהַאב ן'טימ ןערהָאפ טפרַאדַאב ןעמ טָאה טשרעוצ

 ןיא ןעסעזענ ןיוש ןענייז רימ ןעו .ןרעצול טדָאטש רעטלַא
 ףךרוד ךיז ןעבָאה עּפורג רעזנוא ןופ עגינייא ןוא ,ןָאגַאװ םעד
 -רעד ךיז ךיא בָאה ,דניירפ טימ טנענעזעג רעטסנעפ ענעּפָא יד
 ןעסעגרַאפ בָאה ךיא ןעכלעוו ,ףירב ןעניטכיוו ַא ןָא טנַאמ

 ענעשעק ןופ ןעמונעגסיױרַא ףירב םעד בָאה ךיא .ןעקישוצקעווַא
 .טנאה ןיא ןעטלאהעגנ םהיא ןֹוא

 ףךימ וצ טָאה -- ,ןעקישקעװוַא לעװ ךיא ,רימ סָאד טינ ---
 -טַאלּפ רעד ףיוא ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,סור רעננוי ַא טנָאזעג

 טימ ,רעדנַאלב ַא ןעוועג זיא רע .רעטסנעפ ןיימ ןעבעל ,עמרָאפ
 ַא ןעגָארטעג טָאה רע ןוא ,עלעדרעב רעדנעצָארּפש םיוק ַא
 ,פעדמעה עטהענענסיױא-שיסורָאלַאמ עסייוו

 "ַאב םהיא ןוא ףירב םעד ןעבעגענרעביא םהיא בָאה ךיא
 ;טלעטשעגרָאפ זנוא רעצימיא טָאה ייברעד .טקנַאד

 ,ןַאהַאק םארבא זיא סָאד ןוא וועצרוב רימידַאלװ זיא סָאד ---
 .אקירעמַא ןופ
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 ןיא שיסור ףיוא ךָאנ ןעמ טָאה "שטשירַאװָאט , טרָאװ םעד

 רעניטכיר .טכיורבעג טינ "רבח, רעדָא עסָאנעג ןופ ןיז םעד

 ןעמוקניירא ןעמונעג רהָאי רַאּפ ענעי ןיא טשרע טָאה רע ,טגָאזענ

 ןעטשרע םוצ ןהעזעג טרָאװ ןעזיד בָאה ךיא ןעוו .עדָאמ רעד ןיא
 -לַאיצַאס, לאנרושז ןעטנַאמרעד-ןעבױא ס'ווָאנַאכעלּפ ןיא) ֿלָאמ

 שטשירַאװָאט , סלַא טנַאמרעד רימ טָאה ןעמ ואוו ,"טַארקָאמער

 -רעביא ענעטָארעג ןייק טינ יוװ ןעגנולקעג רימ סָאד טָאה ,("ןאהַאק

 ,שטייד ןופ גנוצעז

 ןעמונענ רימ ןעבָאה ,ןרעצול ןיא ןעמוקעננָא ןענייז רימ ןעוו
 -רעכירַא ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,קינשטָאדָאל ַא טימס עקדָאל ַא

 ןעניפעג עכלעוו ,סערעזָא עכילטע יד ןופ ענייא רעביא טפישעג

 סופדוצ ןעגנַאנעג רימ ןענייז ךָאנרעד .דנעגעג םענעי ןיא ךיז

 עטנאסערעטניא רעביא טריצַאּפש ןעבָאה רימ .ןעדנוטש רַאּפ ַא

 םעד וצ ןעמוקעג רימ ןענייז ךילדנע .רעצעלּפ עשירָאטסיה

 ייב ןערעיודעג ףרַאד ץיּפש ן'זיב ןהעג סופדרדצ ,יניר גרַאב

 םעד וצ טיירגעגוצ ךיז ןעבָאה עלַא ןוא ,ןעדנוטש טכַא ,ןעביז

 -עּפס א ףיוא ןעכאמ ךיוא רעבָא ןעמ ןעק עזייר יד ,,ריצאּפש

 ןענייז סענָאנַאו יד ןופ רעדער יד .ןהאבנעזייא ןעלעיצ

 .ןהייצ טימ ךיוא ןענייז ןעסלער יד ןוא ןהייצ טימ טכַאמענ

 ןיא ןענייז טנייה) טייהנעטלעז א ןעווענ ןאד זיא ןהָאב אזא

 עניזיר יירד ףיוא ,עכלעזַא יירד ןארַאפ ןיוש דנעגעג ןעבלעז םעד

 ;םש א טאהעג טָאה ןהַאב רעד טימ אפונ עזייר יד ןוא ,(גרעב

 בָאה ךיא .ננורהַאֿפרע יד ןעכַאמכרוד טלָאװעג ךיא בָאה ,ָאזלַא

 טכַאמענּפָא ןעבָאה רימ ןוא עינאּפמָאק רעד טימ טנעגעזעג ךיז

 ."םלוק , ן'פיוא ןעביוא ןענעגענַאב ֹוצ ךיז גָאטרַאפ ןעגרָאמ ףיוא

 ןעו .דנורנּפָא ןעפיט ַא עזַאּפ ןעננאנעג זיא ןהָאב רעד

 ןיא ןעלדניוש וצ ןָא טביוה ,ןעקוקרעטנורַא טפורּפ ןעמ

 רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןעוועג ןענייז ןערישזַאסַאּפ יד  .,ּפָאק

 .ןעכַארּפש ענעדישרַאפ טרעהעגנ ךיז ןעבָאה ןָאנַאװ ןיימ ןיא ןוא

 ,ןעביוא רָאנ .ןעדנוטש רָאּפ א טרעיודעג טָאה עזייר יד

 בָאה ןעטרָאד ןוא לעטָאה רעסיורנ ַא ךיז טניפעגנ ,"םלוק , ן'פיוא

 .טניטכענעגרעביא ךיא
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 טקעװענפיוא ךימ טָאה הירפ רעד ןיא רענייזַא רעיפ םורַא
 ַא .ננַאנפיוא-וז םעד וצ ןעפורעג ןעמ טָאה סָאד ,קָאלנ ַא
 ךיז לָאז ךיא זַא ,טנערָאװעג רימ טָאה טנַאװ ן'פיוא ץיטָאנ

 רעד ןיא ןזיא ןעסיורד ףיוא ?ייוו ,סערדלָאק ןיא ןעילוטנייא טונ
 -סױרַא ןיב ךיא ןוא ,ןָאטעג ױזַא בָאה ךיא .טלַאק רהעז הירפ

 -טָאלּפ א ןענַאטשעג ןיא טקנוּפ ןעטסכעה םעד ףיוא ,ןעפַאלעג
 .גנַאנפױא-ןז םעד ףיוא סָאד ןעמ טקוק ןעטרָאד ןופ ,עמרָאפ
 ךיא רעכלעוו טימ ,עינַאּפמָאק יד ןענַאטשעג זיא ייברעד ךיילג

 ןעגנַאנעג ןענייז ייז ,דנעװַא ןעגירָאפ םעד טנעגעזענ ךיז בָאה
 .ץיּפש םעד טכיירגרעד טשרָאקַא ןעבָאה ייז ןוא טכאנ עצנַאנ ַא

 סָאװ ענינייא ,ןעשנעמ ךָאנ ןעבילקעגננָא ךיז ןעבָאװה סע

 ןוא ,ךיא יו ױזַא ,לעטָאה םעד ןיא טגיטכענענרעביא ןעבָאה

 .דניירפ עניימ יוװ ױזַא ,סופ-וצ ןעמוקענ ןענייז סָאװ ערעדנַא

 ןעמונעג ךיז טָאה דלַאב רעבָא ,רעטסניפ ןעוועג ךָאנ זיא סע

 ןיא .ּפָארַא טקוקעג ןעבָאה ריס .נָאט ףיוא קסַאילב ַא ןעזייוװַאב

 טײרּפשעגסױא ןענעלענ ןענייז דנורנּפֶא ןעסיורג ,ןעסיורנ ַא

 .םערעזָא עכילטע

 ןערָאװעג טליפעגנָא זייווכעלסיב ןיא לָאט רעניזיר רעד

 ןייורעטרע זיא סָאװ ,ךליס טימ יו ױזַא ,ןערילָאק טימ

 ךיז ןעבָאה ןערילָאק יד .סענילומ יו זייוורעטרע ןוא טברַאפַאב

 טָאה רעכלעוו ,ליּפש-ןעברַאפ א ןעמוקענרָאפ זיא סע .טרעדנעעג

 ַאזַא ,טכַארּפ ןיס אזַא .טפארק-סגנודליבנייא ןיימ טניוטשרע

 טנעקעג טינ לָאמניק ףךיז ךיא טלָאװ טייקניטרַאסיױרג ןימ

 ,ןעלעטשרָאפ

 ןיב ךיא .ןעטיבענ ןוא ןעטיבעג ךיז טָאה ַאמַארָאנַאּפ יד

 טבליהעג ןעבָאה רימ םורֵא .רעטפַאנרַאפ ַא יװ ןענַאטשעג

 ןעכַארּפש עכילטע הףױא גנורעדנואווַאב ןופ ןעיירשעגסיוא

 ,לָאמַא טימ

 ,גרעב עגימורַא יד ןופ םענייא ןופ לעקניוו ַא ןופ ,גנולצולּפ

 יז זיא ןעננורּפשעגסױרַא יו ױזַא .ןוז יד ןעזיװַאב ךיז טָאה

 זַא ,טפֶא ױזַא טכיורבענ טרעוו "דליב-רעביוצ , קורדסיוא רעד

 .ענעצס רעזיד ראפ גידעכָאװ וצ ןעגנולקענ רימ טָאה רע
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 ריצַאּפש רעזיד .סופדוצ ןעגנַאגעג עֶלַא ריס ןענייז קירוצ

 ן'םיוא ,געװ ן'פיוא .ןעדנוטש יירד ַא ייב טרעיודעג ךיוא טָאה

 ןוא רעמרַאפ ַא ייב טלעטשעגּפָא ךיז רימ ןעבָאה ,גרַאב ןעטימ

 זנוא םָאה טיטעּפַא ןייק ,ךלימ טימ טיורב-ץראװש טלעטשאב

 ,טלהעפעג טינ

 םוא ,ןרעב ןייק ןערהָאפוצרעבירַא ןעבילקענ ךיז בָאה ךיא

 רעבָא בָאה ךיא .יקסוװָאלטישז םַאדַאמ טיס ןהעז וצ ךיז

 ןיימ טימ ןעלייאוצ ךיז זומ ךיא זַא ,עמַארגעלעט ַא ןעטלַאהרע

 ךיילג טזומענ בָאה ךיא ןוא ,ןָאדנָאל ןוא זירַאּפ ןייק ןעמוק

 רעהירפ ךָאנ ןיהַא טָאה גנידלָאּפ .זירַאּפ ןייק קירוצ ןערהאפ

 ,טזײרענּפָא

 "רעד ןערישזַאסַאּפ יד ןעשיוצ ךיא בָאה נוצ ן'םיוא

 "עג טָאה עמַאד עשיסור ַא .ךערּפשענ ןעשיסור ַא טרעה

 ןַא םימ שיסור טרערעג טָאה רעכלעוו ,ןַאפ ַא טימ טסעומש

 רעד ןעו .ןערָאװעג טנַאקַאב ןענייז רימ .טנעצקַא ןעשינעמרַא

 רימ וצ עמַאד יד טָאה ,רָאדירָאק ןיא סױרַא ןיא רענעמרא

 :טנָאזעג

 טימ טנעגעזעג ךיז טָאה רהיא יו טרעהעג בָאה ךיא --

 "רַאפ ךיא בָאה רעטרעוו ערעייז ןופ .נוצ םייב דניירפ ערעייא

 -ַאנרעטניא םעד וצ טַאנעלעד ַא ןעוועג טייז רהיא זַא ,ןענאטש

 םהענעגנַא רימ ןיא סָאד .סערגנַאק ןעשיטסילַאיצַאס ןעלַאנָאיצ

 רהָאפ ךיא ןוא זירַאּפ ןייק טרהֶאפ רחיא .ןערעה וצ ןעוועג

 ןעכַאמ טנַאקַאב ןעטרָאד ךימ רהיא טנעק רשפא  .,ןיהַא ךיוא

 ? ן'ווָארװַאל טימ

 םירָאװו ,טשַאררעביא טשרעוצ ךימ ןעבָאה רעטרעוו ערהיא

 ךָאנרעד טָאה יז ןוא (סילפיט ןופ) דנַאלסור ןופ ןערהָאפעג זיא יז

 יז טנָאז עשזי-םורָאװ .דנַאלסור ןייק קירוצ ןערהָאפ טפרַאדַאב

 ךיז ןהעז וצ שנואוו רהיא ןענעוו ןעשנעמ ןעטנַאקַאבנוא ץנַאג ַא

 ץנַאג א ןעװעג זיא טייקניטכיזרָאפנוא אזא ? ן'ווָארװאפ טימ

 יױרפ יד זַא ,טלהיפענ רעבָא בָאה ךיא .ךַאֹז עכילנהעוועגנוא

 .עגיטכיזרַאפ ןייק טינ טושּפ זיא יז זַא ;ךילרהע טולָאסבַא זיא
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 ןיב ךיא זַא ךָאד יז סייוו ,סנעטייווצ .ױזַא ןענייז ןעסור עליפ

 ןעק ןעמ זא טגייצרעביא יז זיא ,אזלא ; טאגעלעד-סערגנָאק ַא

 .ןעיורטעג רימ

 טנַאקַאב םהיא טימ קירוצ רהָאי ייווצ טימ ןיב ךיא ,ָאי --

 .טרעפטנעעג רהיא ךיא בָאה --- ,ןערָאװעג !

 בָאה ךיא {? היא וצ ןערהיפפיורא ךימ רהיא טנעק ---

 .סילפיט ןופ ףירב ַא םהיא וצ

 רימ טָאה יז ןוא רענעמרַא רעד ןיירַא קירוצ זיא דלַאב

 עכלעזַא ןעגעװ ןעמ ףרַאד םהיא רַאפ ןזַא ,ןעכייצ א ןעבענעג

 ,עלייו ַא ףיוא סױרַא קירוצ זיא רע ןעו ,ןעדייר סינ ןעכַאז

 ןעמאוצ םהיא טימ ןערהָאפ רהיא זַא ,טגָאזעג רימ יז טָאה

 ץנַאג א רע ןיא ךיז ױזַא םנה ,לַאפוצ א יו רהעמ טינ זיא

 -.ןַאמ רעכילרהע

 ףךיז ריס ןעבָאה ,זירַאּפ ןייק ןעמוקענ ןענייז רימ ןעוו

 סאלַּפ, ףיוא --- לעטָאה ןעבלעז םעד ןיא טלעטשענּפָא יירד עלַא

 .טנאקאב ןעוועג רימ זיא רעכלעוו --- ?ןנָאברָאק ַאל עד

 וצ טרהיפענקעוַא רהיא ךיא בָאה גָאט ןעבלעז םעד

 ,טכארבענ םהיא טָאה יז סָאװ ,ףירב םעד טימס .ן'ווָארוװַאל

 .טהערפרעד רהעז ךיז רע טָאה
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 ןא --- .יקסווָאטאנג -- .ווָארוװאל --- .זיראּפ ןיא רעדיוו
 -- .ןָאדנָאל ןיא --- .טייקגיניילק א --- .ליבָאמָאטָא

 אקירעמא ןיא קירוצ רהָאּפ ךיא -- .עטאבעד א

 :רניירפ רענליוו עניימ טימ ןהעזעגנ רעדיוו ךיז בָאה ךיא

 רעדיוו רימ טָאה רע ,לָאמ יירד רעדָא ייווצ טכוזַאב ן'ווָארװַאל

 -שרענָאד אקוד טינ ןוא ,רעמעווקעב זיא רימ ןעוו ןעמוק ןעסייהעג

 ."טייצ-טסַאנ , עטמיטשאב ןייז ,רנעווא גָאט

 עטשרע יד ןענישרע ןענייז רעהירפ טייצ רעצרוק ַא טימ

 עבָארּפ ַא) ?ילסימ יאירָאטסיא טיּפָא, קרעו ןייז ןופ רעדנעב

 .(ןעקנַאדעג ןופ ננולקיוטנע רעד ןופ עטכישעג יד ןעביירש ֹוצ
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 רעדנעב יד ןוא ,קרעװ עטסערנ ןייז ןעװעג ןיא סָאד

 רע .ביֹוהנֶא ןַא רָאנ ןעוועג ןענייז ,ןענישרע ןאד ןענייז סָאװ
 רימ טָאה רע .עכילטע ךָאנ ןעביירש וצ ןעניז ןיא טָאהעג טָאה
 .הנתמ ַא ןעבעגעג (ךיז טכַאד ,ייווצ) רעדנעב עטקורדעג יד

 :דניירפ רענליו עניימ טימ ןהעזעג רעדיוו ךיז בָאה ךיא
 ןייז) ןָאדרָאג דיװַאד ,טרָאּפָאּפַאר לרַאש ,יקסוװָאטַאנג ןָאטנַא
 טָאה יז ואוו ,אקירעמא ןיא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא אוועי רעטסעווש
 ,ןעטסילאיצַאס עשיסור ערעדנַא יד ןוא (ן'ץנַארק פיליפ טארייהעג
 ייוצ טימ ןעראוועג טנַאקַאב ןירַאּפ ןיא ןיב ךיא עכלעוו טימ
 ,רעהירפ רהָאי

 ןעטשרע םוצ ךיא בָאה זירַאּפ ןיא םעניימ ךוזַאב ןעזיד ףיוא
 ,רעסיורג א ןעװענ ןזיא קסָאד ,ליבָאמָאטָא ןַא ןהעזעג לָאמ

 ,ןָאנַאװ א יו ןהעזענסיוא טָאה רע .,ןעגָאװ-טכַארפ רעטכַאמרַאפ
 ךָאנ שילגנע ףיוא ןַאד ןעמ טָאה "?ליבָאמָאטָא, טרָאװ םעד

 ןעליבָאמָאטַא ןייק ןאד ךָאנ ןענייז אקירעמַא ןיא .טכיורבעג טינ
 םלַא םעד ןעגעוו ןעבירשענ טָאה ןעמ .ןעוועג טינ טּפיוהרעביא

 ןעמונעג ייז טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,גנודניפרע עשיזיוצנארפ ַא
 ןעפורעג טשרעוצ ייז ןעמ טָאה ,רעטעּפש רהָאי ַא ,ןערהיפנייא

 ןעגעלפ רעדניק .(דרעפ ןהָא ןענעוו) "סעשזדעיררעק ססעלסרָאה,

 טענ !סרָאה ע טענ :רעּפָאש םוצ ןעיירש ןוא ייז ןופ ןעכַאל

 (?רדרעפ ןייק טינ וטסגניד סָאװרַאפ) !סרָאה ע

 ףױרַא ריס ןעמוק עכלעוו ,ןעטייקניניילק יד ןופ ענייא
 םעניימ טיזיוו ןעזיד ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ,קנַאדעג ן'פיוא

 ןַארָאטסער ןעשידיא:שיסור ַא טימ ןעדנוברַאפ זיא ,זירַאּפ ןיא

 רַאװלוב ןעבעל ,לרעטַאלפ יר טסייה עכלעוו ,לעסעג א היוא

 -ֿלָאמ ןעשידיא א ןעסע ןעגנאנעג ןיהַא לָאמא ןיב ךיא .,לַאיאר רַאּפ

 ןוא ,ןעטנעדוטס עשידיא ןופ ןענַאטשַאב זיא םלוע רעד .טייצ

 -טנענילעטניא ַא ןעוועג זיא ץַאלּפ םעד ןופ טסיינ רעצנַאג רעד

 םעד ףיוא רָאנ ,רענייטש רעקרָאי וינ םעד ףיוא טינ ,רעשידיא

 רעטלַא ןיימ ןופ םעט םעד טאהעג טָאה סָאװ ,ץלַא ןוא .ןעשימייה

 .ננוקריוו עשיטעננַאמ א טָאהענ רימ ףיוא טָאה ,םייה
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 ןעסעזעג ןַארָאטסער ןעזיד ןיא זיא עקטנעדוטס עשידיא ַא

 ערעגניא ַא ,עקטנעדוטס רעשידיא רעדנַאנַא וצ טדערעג ןוא

 ,רהיא ןופ

 רהיא וצ יז טָאה -- ,עטוג ןייק טינ טייז רהיא ---

 ייברעד .,רעהַא ןוא ןיהַא ּפָאק יד גידנענעװוַאב םַאזננַאל ,טגָאזעג

 -.סיױא ןַא טימ ,טכַאמענוצ-בלַאה ןעטלַאהעג ןעגיוא יד יז טָאה

 / ,יירעגָאזרסומ עטסנרע-בלַאה ,עניסַאּפש-בלַאה ןופ קורד

 רעבָא ,קורדנייא ןעטוג ןייק טכַאמענ טינ רימ ףיוא טָאה יז

 טימ ןעגנורדעגכרוד ןעװעג ױזַא זיא רערהיא ּפיט רעצנַאנ רעד

 -- תומ ןיא ןעבילברַאפ ריס ייב זיא דליב סָאד זַא ,םייה

 ןעביילק סָאװ ןעציקס-סטייקכילקריוו רעדנעזיוט יד ןֹוט רענייא

 .ןורכז א ןיא ןָא ךיז

 .ןעדנוטש עליפ טכַארברַאפ ךיא בָאה ן'יקסווָאטַאנג טימ

 ןוא סעדער רעדיוו .ןָאדנָאל ןייק ןערהָאפעגנקעװַא ןיב ךיא

 ןייק קירוצ עזייר ןיימ ףיוא ,ךוזאב ןעזיד ףיוא .סרושטקעל

 עטַאבעד רענָאדנַאל עטירד ןיימ טאהעג ךיא בָאה ,אקירעמַא
 ןַא ןעועג רעננעג ןיימ ןיא לָאמ ןעזיד .טסיכרַאנַא ןַא טימ

 ןעמונרַאפ טָאה רעכלעוו ,סלעוימעס ןעמָאנ ן'טימ דיא רעשילננע

 -יטסיכרַאנַא רעניטרָאד רעד ןופ המשנ יד סלַא ץַאלּפ ס'ירבואמ

 םַאדַאמ ןעוועג דנעזעוונַא זיא עטַאבעד רעזיד ףיוא .עּפורג רעש

 ןַאד זיא רעכלעוו ,יקסנימ טעָאּפ רעשיסור רעד ןוא קַאינּפעטס
 יד ייב טניאוװעג טָאה ןוא טסַאגױצ ןָאדנָאל ןיא ןעוועג

 | .סקַאינּפעטס

 קירוצ ןערהָאפעגקעװַא ןענייז ריס .,ןעמוקעג זיא גנידלָאּפ

 ןעטייוצ ןיא טכַאמעג רימ ןעבָאה עזייר יד ,ַאקירעמַא ןייק

 "קיטסעשזדַאמ , ןעסייהעג טָאה רעכלעוו ,רעפּפמַאד א ןופ סָאלק
 טָאה רע .טלעוװו רעד ןיא רעטסלענש רעד ןעוועג ןַאד זיא ןוא

 ַא טציא טָאה עכלעוו ,"ןייל רַאטס טייהו, רעד וצ טרעהעג

 .ערעסערג ליפ ַא רעבָא ,ןעמָאנ ןעבלעז םעד טימ ףיש

 ךיז טָאה ןוא שנעמ רענעזעלַאב ַא ןעוועג זיא גנידלָאּפ

 .עיזעָאּפ ןוא קיטסירטעלעב רעטונג טימ טריסערעטניא קרַאטש
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 ןיא .ןעגנולהעצרע ענהעש רֶאַּפ ַא ןעבירשעגפיוא ןיילַא טָאה רע

 -עטניא רעלעיצעּפס ַא ןעסקַאװעג ךיוא טייצ רענעי ןיא זיא רימ

 ךס ַא ףיש ן'פיוא רימ ןעבָאה ,ָאזלַא .,רוטארעטיל ראפ סער

 ַא ןענעװ טנָאזעג םהיא בָאה ךיא .ןינע םעד ןעגעו טדערעג
 רע ןוא ,ןענגנולהעצרע רַאפ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,סעמעט רָאּפ

 שילננע ףיוא ןעביירשוצפיוא ןעגנולהעצרע יד ןעטַארעג רימ טָאה
 ,לַאנרושז רענַאקירעמַא ןַא ןעבעג ןעואורּפ ייז ןוא

 ןענופעג ךיז בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,גנומיטש יד קנעדענ ךיא
 ןיימ טימ ךילקילג טלהיפעג ךיז בָאה ךיא ,םייהַא גידנערהָאפ
 טימ שינעגענַאב ןיימ טימ ךילקילג ןוא עלָאר רעכילטנעפע

 יו ןעסיוו טספראד וד : ט'רסומ'עג ךיז בָאה ךיא .ןרעטלע יד

 טלאה ,טקַאט טימ ןעטלַאה ךיז טספרַאד .קילג ןייד ןעצעש וצ

 רעכילקילג רעזיד יו טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא ,סעכ ןייד ןייא

 םייהַא ןעמוק ךיא לעװ טא .טצעזענטרָאפ טרעוו רעניימ ןעבעל
 רעד טימ ןעמענפיוא ךימ ןעלעוו ןעסָאנעג יד ,קרָאי ןינ ןיא
 וצ סױרַא רעמיא ןעזייוו ייז עכלעוו ,טייקכילדניירפ רעגיצרַאה

 רעטייברא רעד ןיא ןעפרַאװנײרַא רעטייוו ךיז לע ךיא .רימ

 .רערושטקעל ןוא רענדער סלַא טייקניטעט ןיימ ןיא ןוא "גנוטייצ

 ןעמ טנעגענַאב םוטעמוא  .רימ וצ טונ ױזַא ןענייז ןעסָאנעג יד

 ?רימ טלהעפ סָאו .דיירפ טימ ךימ

 ףיש יד ךימ טָאה דנַאטשוצ ןעניטסיינ ןעזיד ןיא טא

 .קרָאי וינ ןייק טכַארבענ



 לעטיּפַאק רעטנהעצ

 סיזירק רענַאקירעמַא ם'נופ ןערהָאי יד ןיא

1, 

 -- .געלשעג א -- .ןעטסיברַאנַא ןופ סעקאטא -- .ףעילער

 .?ײטרַא, ם'יסקאק -- .רָאיעמ םייב עטימָאק א

 עטשרע יד ןיא קרָאי וינ ןייק טרעקעגמוא ךיז בָאה יןיא

 עשביה ַא .גָאט רענהעש ַא ןעוועג זיא סע  ,רעבָאטקָא ןופ געט

 םעדכאנ ."רעיּפ, ןפיוא טרַאװרע ךימ ןעבָאה ןעסָאנעג לָאצ

 רימ וצ טגָאז ,טשוקוצ ןוא טסירגַאב עלַא ךיז ןעבָאה רימ יו

 טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,רעּפוק ןעוויטס ןעמָאנ ן'טימ עסָאנעג א

 "ייבראה רעד ןופ טַאריסגנוטלַאװרַאּפ םעד ןיא עלָאר עניטכיוו ַא

 ןיא ןנוא ייב0 :;?ןָאשיײאיסַָאסַא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעט

 ןיא גינייווניא סיוטשנעמאזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע ,לעבָארט

 ."אפוג גנוגעווַאב רעזנוא

 ?ננוטייצ רעטייברא, יד סָאװ ,רהָאי בלַאהיַאדןוא-יירד יד ןיא

 טינ לָאמנייק טייקגינייא עכילרעניא רעזנוא ןזיא ,טריטסיזקע טָאה

 ןעסַאנעג יד ןעבָאה ןעלהיפענ עטסעב יד .ןערָאװעגנ טרעטשענ

 -נעמַאװצ ַא רָאנ ,גנולצולּפ ןֹוא .ןערעדנַא םוצ רענייא טַאהעג

 | ! סיוטש

 ןהעז רימ ןעלעװ טלעדנַאהענ ךיז טָאה סע סָאװ ןעגעוו

 טנעמָאמ ןעזיד ןיא זַא ,ןענָאז רָאנ ךיא ליוו גיפיולרָאפ .,רעטעּפש

 ךיא .טייקניניילק א סלַא טכַארטַאב עטכישעג יד ךיא בָאה

 .םינרנעטשרַאפסימ עגילייווטייצ ַא רָאנ זיא סע זַא ,טניימעג בָאה
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 ןייש-ןענוז רעד ףיוא יו ױזַא טלהיפעג ךיא בָאה ןעגעווטסעדנופ

 ,ןעקלָאװ א ןעזיוװַאב ךיז טלָאװ גנומיטש ןיימ ןופ

 ןעלהיפ ןעמונעג ךיז טָאה רעכלעוו ,סיזירק רעשימָאנָאקע רעד
 יד ןיא ךיז טָאה ,ּפָארוי ןייק ןערהָאפענּפָא ןיב ךיא רעדייא ךָאנ

 ַא ןענופעג בָאה ךיא .טרעסערגראפ קרַאטש טַאנָאמ עכילטע
 "גנוטייצ רעטייברא יד .טיונ ןוא טייקגיזָאלסטיײיברא עכילקערש

 רעננוה, יו ךעלפעק עכלעזַא טימ ןעפורפיוא טקורדעג טָאה
 ןא .!טפלעה !טפלעה ;לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא תומוהמ

 ןופ ןערָאװעג טרעלקרע זיא סיזירק רעד עכלעוו ןיא ןעלקיטרַא

 .טקנוּפדנַאטש ןעשיטסיפקרַאמ ַא

 דעטסמָאה ןעסיורג םעד ייב ןעטלַאהעג ןעבָאה רימ ןעוו
 .סוויטקעטעד ס'ןָאטרעקניּפ טנַאמרעד ךיא בָאה ,1892 ןופ קיירטס
 ןעכילטנעפע ןַא ןיא ןָאטרעקניּפ רעזיד טָאה ,1898 ןיא ,טציא
 סיזירק םעד בילוצ ןיא עמריפ ןייז זַא ,טלהעצרעד טנעמטייטס
 םהיא וצ ךיז ןעדנעו ןעטסילַאטיּפַאק עליפ זַא ;יזיב רהעז
 עכייר .עגירעגנוה יד ןענענ ןעצישַאב ֹוצ ייז סוויטקעטעד ךָאנ
 .זעוורענ ,גיהורנוא ןעוועג ןענייז ןעשנעמ

 .טנעמזײטרעװדַא ןַא ןעוועג זיא סָאד ,ךיז טחעטשרַאפ סע
 ייז ידכ ,עכייר יד ןעקערשרעביא טלָאװעג רע טָאה םעד טימ
 טָאה רע סָאװ .סוויטקעטעד ךָאנ ןעדנעוו םהיא וצ ךיז ןעלָאז

 .תמא ןעוועג רעבָא זיא טלהעצרעד גנורהעלקרע רעזיד ןיא
 יד ןצ טרעייטשעגייב ןעבָאה ןערענָאיליס יד ןופ ענינייא 4

 יד ןופ גינעק רעד ,ליפשייב םוצ ,ינענראק ,ןעדנָאפ-ספליה

 פיפיוו ליפ יױזַא ןעבעג וצ ןעכָארּפשרַאפ טָאה ,ןעטַאנגַאמ-לָאטש
 ,ןעבעג ןעלעוי ןעמַאזוצ ןעטסילַאטיּפַאק רעגרובסטיּפ ערעדנַא עלַא
 ַא יו רהעמ ןעטסָאק טינ לָאז םהיא זַא ,גנוננידַאב רעד טימ
 ,רַאלָאד ןָאילימ עבלַאה

 -עגנָא טָאה קרָאי וינ טייטס םעד ןופ רושטיילסישזדעל יד
 ןָאילימ לעטרעפ ַא ןעבעג לָאז גנוריגער יד זַא סולשַאב ַא ןעמונ
 ןופ סרושטיילסישזרעל יד ןוא ,עזָאלסטײברַא יד רַאפ רַאלָאד

 .עבלעז סָאד ןָאטענ ןעבָאה סטייטס ערעדנַא
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 ײנַאגרַא טָאה *יןעטפַאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ , יד

 ףעילער, רעדָא ,ריטרַאווק טּפױה ַא טימ עטימַאק-ספליה ַא טריז

 ,טירטס יסנעליד 91 ,םואעסייל רָאבייל רעזנוא ןיא "ןָאשייטס

 רעטייברא, רעד ןופ עיצקַאדער יד ןענופענ ךיז טָאה סע ואוו

 "טױנ טימ לופ ןעװעג גידנעטש ןיא ץַאלּפ רעד ."ננוטייצ

 ןוא תובדנ ןעמונעגנא ,זייּפש טלייטעג טָאה ןעמ .עניטפרעדַאב

 .רעזייה םנעמענעט יד ןיא טייברא-ספליה טריזינַאנרָא

 ןעועג ןאד זיא ןעטפאשקרעוועג יד ןופ רעטערקעס רעד

 רע ןוא ,(ןייטשנייוו דרַאנרעב ןעוועג זיא רעהירפ) ךלימ בקעי

 ןיא .ןָאשייטס ףעילער רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ןעוועג זיא

 ןעטפאשקרעוועג יד טימ ןעמַאזוצ ךיז ןעבָאה טייברא רעזיד

 .סעיצקעס עשיטסילאיצַאס יד טגיליײטַאב

 ,גנולמאזראפ-ןעסַאמ ַא ןעטלַאהענּפָא ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא יד

 יז .טייברא ףעילער עצנַאנ רעזנוא טמַאדרַאפ ןעבָאה ייז ןאוו

 -פיוא ןַא וצ רעטייברא יד ןעפור לָאז ןעמ טרעדָאפעג ןעבָאה

 םינ ךיז ייז ןעבָאה גננולמאזראפ-ןעסַאמ רעייז טימ .דנאטש

 טימ סעיצַאמָאלקָארּפ ןעזָאלענסױרַא ךיוא ןעבָאה ייז .טנענונַאב

 .ןנוא ףיוא סעקַאטַא ערעטיב

 טגנערב "גנונעוַאב רעטייברא רעד ןופ עטכישעג, ןייז ןיא

 סָאװ ,טפירש םעד ןופ גוצסיוא ןעדנענלָאפ םעד ןינרוב ץרעה

 יד וצ ןעזָאלעגסױרַא ןַאד ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד

 :קרָאי וינ ןופ עזָאלסטייברא

 יד ןופ ןעדייר טינ טפירשדנולפ ןעזיד ןיא ןעליוו רימ ,

 עטנַאנעגָאז ערעזנוא ןעמַאדרַאפ ַאד ןעליוו רימ ...ןעטסילַאטיּפַאק

 ןופ רעטסירּפ יד ,קלָאפ ןופ רעהעטשרָאפ יד ,דניירפ ע'תמא

 יסנעליד 91 ןיא שדקמה תיב רעייז ןעבָאה סָאװ ,טייהיירפ

 ...ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ןעניימ רימ ;טירטס

 ןעסיירּפָארַא ןעזומ רימ ...ןעמַאדרַאפ ייז ןעפרַאד רימ ,

 זנוא רַאפ ךיז ןענייצ ייז רעכלעוו ןיא ,עקסַאמ ענחעש יד ייז ןופ

 ןופ ןעיירעלדניווש עכלעזַא טימ קעװַא ...טלעוו רעד רַאפ ןוא

 ! ץַאלּפ-ספמַאק ןעלאיצַאס םעד

 *! יירעלדוב ןוא רעלדניווש טימ רעדינ
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 סָאװ ,ןענניטימ יד ןערעטש טפורּפענ ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא יד
 .עזָאלסטייברא יד ןופ ןעסערעטניא יד ןיא ןעפורעבנייא טָאה ןעמ

 -לאיצַאס יד ןעשיווצ זיא ןעכלעזא גניטימ ןעטסערג םעד ףיוא

 .געלשעג ַא ןעמוקענסיױרַא ןעטסיכרַאנַא יד ןוא ןעטארקַאמעד
 א ןערעייז ןעגעג ןעריטסעטָארּפ וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ערעזנוא
 .ןעגנַאפעגנָא סָאד ךיז טָאה םעד ןֹופ ןוא רענדער

 ןעצנאג ַא .,1894 ,רַאורבעּפ ןעט9 םעד ןעוועג זיא סָאד
 עזָאלסטייברא ןופ עיצארטסנַאמעד עסיורג ַא ןעװעג ןיא גָאט
 עיצארטסנַאמעד רעד ןופ דנע םוצ ןוא ,ןעסַאג עכייר יד ךרוד
 "יברא עשיטסילַאיצַאס יד נניטימ-סַאמ רעד ןעמוקעגרָאפ זיא
 ןעבָאה ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטגינייאראפ יד ןוא ייטראּפ רעט
 יד .ןָאינוי רָאביײֿל לארטנעס רעד טימ ןעמַאזוצ טגיליײטַאב ךיז

 ןופ טנעדיזערּפ :טיסנָאנַא ןעוועג ןענייז רענדער עדנעגלאפ
 ,סרעּפמָאנ ?עוימעס ,רָאבייל ווֶא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא רעד
 ,ןָאילעד לעינעד ,וָאל הטעס ,שזדעלאק איבמָאלָאק ןופ טנעדיזערּפ
 .ןַאמסייװ ירנעה ןוא טיָאק ילנעטס ,ןַאהַאק ,בא

 "םייוו ירנעה רעביא ןעמוקענסיורַא זיא סיוטשנעמַאזוצ רעד

 רעכלעוו ,רערהיפ רעטייברא דעשינַאקירעמַא-שטייד ַא ,ןע'נַאמ

 ןוא טסיכרַאנַא ןערענָאיצולַאװער ַא ןופ עלָאר יד טלעיּפשעג טָאה
 .טייצ רעבלעז רעד וצ ןעשיטילָאּפ-ןָאינוי ןערענָאיצקַאעד ַא ןופ

 טינ .ניסיירד ןוא עכילטע רהָאי א ןיפ ןַאמ א ןעוועגנ זיא רע

 רע ןוא ,םינּפ ןענידכעלייק ,ןענולק ,םענהעש ַא טימ ,רעכיוה ןייק
 יו טו ױזַא ,שילגנע ףיוא רענדער רעטונג ַא ןעווענ ןזיא
 .שטייד ףיוא

 ןופ סרערהיפ ערענָאיצקַאער יד זַא ,ןעקרעמַאב ףרַאד ןעמ
 ןעפלעה ןעֶלַאפ עסיוועג ןיא ןענעלפ סנָאינוי עדנעדייר-שילגנע יד
 ןעבָאה רימ םיִרָאו ,זנוא ןעגעג ףמַאק רעייז ןיא ןעטסיכרַאנַא יד
 עטּפורָאק יד טימ ןהעג טינ ןעלָאז רעטייברא זַא טרעדָאפעג
 -ייברא רענידנעטשטסבלעז א רַאפ ןעטייברא רָאנ ,סנעשיטילָאּפ
 ערענָאיצקַאער יד ןעשיווצ ןוא ,(עשיטסילאיצַאס יד) ייטראּפ רעט
 עטּפורָאק יד ןופ "סרעכַאמ , ןענופענ ךיז ןעבָאה סרערהיפ-ןָאינוי
 ןענייז רעבָא ןעטסיכרַאנַא יד .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק
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 ןעבָאה יז .ײטרַאּפ-רעטײברַא רעשיטילָאּפ ַא ןענעג ןעועג

 -טּפהה ;םייקניטעס עשיטילָאּפ טרָאס ןעדעי ףיוא טפמישעגנ
 -אקיהעמַא יד רַאפ ןיא סָאד ןוא ;ערעזנוא ףיוא רעבָא ךילכעז

 טימ ןעדנוברַאּפ ןעװעג ןענייז עכלעוו ,הערהיפ ןָאיני רענ
 רעזנוא ןענעג עציטש א ןעװענ ,סקיטילאפ עשיטסילאטיּפַאק

 ,זעוועג רע זיא ,ןע'נַאמסייו ירנעה טפערטעבנא םָאו .,עיצַאטינא
 -ַאט םעד ןופ ןעשיטילַאּפ ַא יא ,טסיכרַאנַא ןַא יא ,טנאזעג יוװ
 ןעװעג זיא רע רערהיפ-ןָאינק עגיזָאד יד יו יוזא ,ּפיטדינַאמ
 טָאה רע ןוא ,דײסרַאג יו טינש ןעבלעז םעד ןופ טסיכרַאנַא ןא

 ,ךײסרַאג יו רהעמ ךָאנ ּפעק יד טלעמוטראפ ןעטסיכרַאנַא יד
 זיא רע .ל?ענילפ רעייז רעטנוא ןעמונעג םהיא ייז ןעבָאה ,ָאזלַא
 ,ייז ראפ גונעג ןעוועג זיא סָאד .ונוא ןענענ ןעטָארטענסיױרַא

 ןיא ןעדייר ןעמוקעג רע זיא נניטימ-פאמ ןעסיורנ םעד ףיוא
 טָאה רע ואוו ,ןָאינוי רָאבײל לארטנעפ רעד ןופ ןעמָאנ םעד

 ךיז טָאה רע ןעוו .ןָאיני רעקעב עשטייד יד טריטנעזערפעד
 ! רעקייפ , ; ןעיירש ןעמונעג ערעזנוא ןופ עכילטע ןעבָאה ,ןעזיווַאב
 םהיא ןעכָאה ןעטסיכראנַא יד "?!רעלדוב !טסיכרַאנַא-לעדוב

 םע רעכלעוו ןיא ,המוהמ א ןערָאװעג זיא'ס ןוא טנידייטרַאפ
 .ןעטסיופ ןעראווענ טכיורבענ ןענייז

 ןוא ןעלקיטרַא ןעבירשעג סיזירק םעד ןענעוו בָאה ךיא
 ןעטשרע םעד .סענעצס ןוא רעדליב ךיוא ;ןעפוריפפליה
 "ננוטייצ-רעטייברא , רעד ןיא זיא ,?יפשייב םוצ ,1894 ,רשונַאי
 טיוא "ןייל-דערב , ַא ןופ ננורעדליש ַא עניימ טסורדענּפָא ןעוועג

 עליפ ןהעטשּפָא ןעגעלפ ןעשנעמ הרוש עגנַאל ַא ואוו ,ירעוַאב רעד
 ךיא בָאה ךיוא .טיוהב ?עקיטש ַא ףיוא גידנעטרַאװ ,ןעדנוטש
 / ענייא טעילוטענ ךיז ןעבָאה סיִאב עדנעלע יוװ ענעצס ַא ןעבירשַאב

 .זיײּפש ןייק ןוא םייה ןייק גידנעבָאה םינ ,ערעדנַא יד וצ

 ןעוועג זיא "גנומייצ רעטייברא , רעד ןּופ שזדייּפ-סעיינ יד
 טָאה שזדייפ ַאזַא ףױא לעקיטדא ןייא .םיזירק םעד טימ ?ופ
 ןערענַאאלימ יד ,טסקאװ רעננתה רעד :לעפעק א ןענָארטענ

 ."גיהורנוא ןענייז
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 רענַאקירעמַא רעטנַאקַאב א ניטעט רהעז ןעוועג זיא ןַאד

 -לעוו ,טסרױהקרַאּפ ןעמָאנ ן'טימ רעכילטסייג רעשיטנַאטסעטָארּפ

 -ּפורָאק רהיא ןעזיווענּפיוא ןוא ייצילַָאּפ יד טריקַאטַא טָאה רעכ

 רע סָאװ ,םעּד טימ רע טָאה עיצַאטינַא ןייז ןעגנַאפעגנָא ,ןָאיצ

 עגידנעטשנַאנוא ןופ טלַאהעג עלעגער טמהענ יז זַא ,ןעזיוװַאב טָאה
 ןענייז ןעגנוכוזרעטנוא ענייז ןופ טָאטלװזער סלא .רעזייה

 -ּפעק עטסגיטכיוו יד ןופ עכילטע ןערָאװעג טנידלושַאב לעיציפָא

 ,טציא יײצילַאּפ רעקרָאי וינ רעד ןופ סרָאטקעּפסניא ןוא סנעט

 -עגסיורַא טסרױהקרַאּפ ,רד זיא ,סיזירק םעד ןופ טייצ רעד ןיא
 -רַאפ ,ן'סלָאקינ (רָארוקָארּפ) ינרױטַא טקירטסיד ןענענ ןעטָארט

 עניזָאד יד ןענעג ןעסעצָארּפ יד ּפֶא ץלַא טנייפ רע סָאװ
 :ןעפָא ץנַאג טרעפטנעענ סלָאקינ טָאה םעד ףיוא .סעקינרַאבַאּכ
 .טכירעג םוצ ייצילַאּפ יד ןעּפעלש וצ טייצ יד טינ זיא טציא,

 ןיא דנַאל יד .ןעמָאנ ןעטכעלש ַא טכַאמעו רהיא טלָאװ סָאד

 -אטיּפַאק יד ןעצישַאב וצ טָאה יײצילַאּפ יד ןוא ,תיהורנוא טציא
 רהיא ןערילרַאפ טציא לָאז יז ןעו .ןעפירננָא ןופ ןעטסיל

 ."ךילרהעפענ ןעוועג טלָאװ ,ןעמָאנ ןעטוג

 רעד ףיוא סעקַאטַא ןוא ןעננוכוזרעטנוא ס'סטסיזהקרַאּפ

 עטסטמהירַאב יד ןופ םענייא ראפ טכאמענ םהיא ןעבָאה ייצילַאּפ

 ןעננוכוזרעטנוא ענייז ןופ טנעלפ ןעמ .אקירעמא ןיא ןעשנעמ

 רעּבָא .ןעפור םהיא ןעמ טגעלפ "רעמַאר-םיאטח, .סַאּפש ןעכַאמ

 .טקעּפסער ןעטסכעה םעד טָאהעג םהיא וצ ןעמ טָאה ןעצרַאה ןיא

 ןייז ןופ ןעכַאס קזוח ךיוא ןענעלפ ,ןעטסילַאיצַאס ,רימ

 רעכילרהע-ננערטש א ןעוועג רעבָא זיא רע ,"יירעכוז םיאטח ,

 ןץטימ טָאה רע ?ייו טרהיפעג רע טָאה ףמַאק ןייז ןוא ןַאמ

 ענידנעטשנאנוא יד טינ ,ןָאיצּפורָאק טסַאהעג ןעצראה ןעצנַאג

 רָאנ ,ןרָאצ ןייז ןופ עכאזרוא טּפיוה יד ןעווענ ןענייז רעזייה

 -טרַאּפ ענעפא ןַא טעמכ !עוועג ןיא יײצילַאּפ יד זַא טקַאפ רעד
 .סענזיב עזיד ןיא עקרענ

 -נניטעװס, רעד טימ טריסעדעטניא ךיוא ךיז טָאה רע

 רע טָאה ,ןייטשנייו ,ב ןופ ננוטיילנַאב רעד ןיא ןוא "םעטסיס

 םהיא ןייטשנייו טָאה לָאמנייא .רעּפעש-טעװס עגינייא טכוזַאב
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 םעד ןיא ,טירטס יסנעליד 91 ןיא ריס וצ טרהיפעגפיורַא
 ןופ עיצקַאדער יד ןעוװעג ןיא סע וואו ,לערעמיצ ןעקניניילק

 .טדערוצ ךיז ןעבָאה רימ ."גנוטייצ רעטייברא , רעד

 ,טגָאזעג רימ רע טָאה ---- ,טסילַאיצַאס ןייק טינ ןיב ךיא ---

 עכלרהע טייז רהיא זַא העז ךיא רעבָא ,טינ טולָאסבַא -

 גנטכַא בָאה ךיא ןוא ,ןעטסילַאעדיא ע'תמא ןוא ןעשנעמ

 'ו | .ךייא וצ

 ןעבילקענסיוא טָאה קרָאי וינ ןופ גנוגעוַאב רעטייברא יד
 לָאז טדָאטש יד זַא ןערעדָאפ ,רָאיעמ םוצ ןהעג וצ .עטימָאק ַא

 א ןעוועג ןַאד זיא רָאיעמ רעד .עזָאלסטייברא יד ראפ ןָאט סעּפע
 רעד ןופ רעדילוטימ יד  .יִארליִנ ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ ינַאמַאט

 רעהעטשרָאפ סלַא ,ילייד סמיישזד :ןעוועג ןענייז עטימָאק

 -רָאֹפ סלַא ,לעינא סמיישזד ;סנָאינוי רָאבייל ?ארטנעס יד ןופ

 סלא ןָאילעד לעינעד ;"רָאבייל ווֶא סטיינ יד ןופ רעהעטש

 ןוא ײטרַאּפ רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעהעטשרָאפ
 .סנאינוי עשידיא יד ןופ רעהעטשרָאפ סלַא ךיא

 ,רָאיעמ ן'טימ טאהענ ןעבָאה רימ סָאװ ,ךערּפשענ םעד ןיא

 סַאלק רעטייברא רעד זַא ,ןעזייוַאב ןעמונעג םהיא ןָאילעד טָאה
 . יִארליג טָאה םעד ףױא .דנַאל ןופ רעמיטכייר עלא טפַאש

 ךיז טייצ יד טינ זיא טציא זַא ,ךילפעה ץנַאג ,טרעמטנעעג

 ; ןענַארפ עשימָאנָאקע-שיטילאּפ עניימעגלַא טימ ןעגיטפעשאב ֹוצ
 ,לעטש ן'פיוא סעשיטקַארּפ סָאװטע ןָאט ןענעוו ךיז טלעדנאה סע

 רע ..טכער טָאה רָאיעמ רעד זַא טכַארטעג ךיז בָאה ךיא

 עקַאט טריטנעזערּפער ןָאילעד ןוא ןַאמײנַאמַאט ַא עקַאט זיא
 ןיז ןייק טינ טרָאפ רעבָא טָאה סע ;יײיטראּפ עשיטסילאיצַאס יד

 -סילַאטיּפַאק רעד ןופ טייקניטכערעננוא רעד ןענעוו ןעדייר וצ

 סָאד ךיא בָאה טשרעוצ .טייהנעגעלעג ַאזַא ייב םעטסיס רעשיט

 ךיא בָאה ,לָאה יטיס ןוֿפ נידנעהעגנסורַא רָאנ ,טנָאזענכױרַא טינ

 .סעכ ןיא ןערָאװעג זיא ןָאילעד .ננוניימ ןייס טקירדענסיוא

 ןעננַאגעגניירַא ןענייז רימ ןוא טעלנרַאפ ךיילנ סָאד רעבָא טָאה רע

 ןילקורב םעד ייב וָאר קרַאּפ ףיוא) ןַארָאטסער א ןיא שטנָאל ןעסע



 08 סיוירק רענַאקירעמַא ם'נופ ןערהָאי וד ןוא

 רעכלעוו רעבָא ,טנַאקַאב טוג ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,(שזדירב

 ,טינ גנַאל ןיוש טריטסיזקע

 ןיא ,ןעמוקעגרָאפ זנוא ןעשיווצ זיא סָאװ ,ךערּפשעג רעד

 עגידרעטייוו עניימ ףיוא גנוקריוו ַא טַאהעג טָאה ,ןַארָאטסער ןעזיד

 גנישילבָאּפ , רעד וצ םעד ךרוד ןוא ןע'נָאילעד וצ ןעגנוהיצַאב

 רעטייברא} יד ןעבענעגסױרַא טָאה עכלעוו ,"ןָאשיײאיסָאססַא

 .לעטיּפַאק ןערעטייוו ַא וצ טרעהעג ןינע רעזיד רעבָא ; "גנוטייצ

 יסקאק, רעד טימ טכָאקעג אקירעמַא ןיא טָאה רהֶאי םענעי

 ,טסעװ רעד ןופ רעלדנעה-דרעפ ַא ,יסקאק ַא רענייא .,"יײמרַא

 קעווצ ן'טימ עזָאלסטייברא ןופ תונחמ ןעריזינַאגרָא ןעמונעג טָאה

 וצ ןעוועג זיא ליצ ןייז ,ןָאטננישַאװ ןייק ייז טימ ןערישרַאמ וצ

 ןעלָאז ייז זַא ,סערננָאק םייב ןוא טנעדיזערּפ םייב ןערעדָאפ

 טפלעה ןעוועג זיא יסקאק ,סיזירק םעד ןעניטיײזַאב וצ ןָאט סעּפע

 ןיא טביולגענ טָאה רע .טסירוטנַאװַא טפלעה ןוא טסילַאעדיא

 טלהעצרעד בָאה ךיא רעכלעוו ןענעוו ,"האופר רענרעבליז, רעד

 .ןָאטסָאב ןיא טכארברַאפ בָאה ךיא סָאװ רעמוז םעד וצ גוצַאב ןיא

 טָאה ,ןעפור םהיא טנעלפ ןעמ יװ ,יסקאק "לארענעשזד ,

 ןעלָאז תועבטמ ענרעבליז ןעוו זַא ,גנוניימ רעד ןופ ןעטלַאחעג

 טקנוּפ ,דלעג עכילק-יוו סלַא ןערעוו טנעקרענַא גנורינער רעד ןופ

 רַאפ ןעזײרּפ ערעפערג ןעמוקַאב סרעמרַאפ ןעטלָאװ ,דלָאנ יװ |

 .ןערָאװעג טרעסעברַאפ ןעטלָאװ ןעטּפעשעג יד .ןעטקודָארּפ ערעייז

 סיזירק רעד ןוא טייברא רהעמ ןעוועג טלָאװ ןעקירבַאפ יד ףיוא

 ןיא טקירדעגסיוא רע טָאה קנַאדעג ןעזיד ,טרעהעגפיוא טלאוו

 טינ ןעבָאה סאוו יד וצ ןעזָאלענסױרַא טָאה רע סָאװ ףורפיוא ןַא

 ךיז ןעלָאז ייז זא ףורפיוא ןַא --- טייברא ןייק ןעניפענ טנעקעג

 טעװ רע זַא ,טרעלקרע טָאה רע  ,ןהָאּפ ןייז םורַא ןעלמַאזמורַא

 ,"עזָאלסטײברַא ןופ ײמרַא , רעניזיר א טימ ןעמוק ןָאטגנישַאװ ןיא

 .םהיא טימ לופ ןעוועג גָאט ןעדעי ןענייז ןעגנוטייצ יד ןוא

 רעבָא זיא ,םהיא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ לָאצ יד

 ךָאנרעד ,טרעדנוה רָאּפ ַא רָאנ טשרעוצ .עניילק ץנַאנ ַא ןעוועג

 ןייק רעבָא ;רעסערג לעסיבַא ןערָאװעג "?יימרַא, ןייז זיא
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 / זיא טאטלוזער רעד .ןעמוקַאב טינ לָאמנייק יז טָאה גנוטיידַאב
 ןזא רהיא ןופ ןעכַאלּפָא ןעמונעג ןעבָאה ןעננוטייצ יד זַא ,ןעוועג

 ,ןָאטגנישאװ ןייק ןעמוקעג זיא יז ןעוו .ןערָאװעג ןעכָארקוצ זיא יז

 . ,ןעהעזּסיוא ןענידכעבענ ץנַאנ ַא טָאהעג יז טָאה

 ןוא ,רוט-סנָאיצַאטינַא ןַא טכַאמענ ךיא בָאה רעטניוו םענעי

 יסקאק , רעד ןופ ?ייט ַא טנענעגַאב ךיא בָאה עזייר רעזיד ףיוא

 .רהיא ףיוא ןעקוק וצ תונמחר א ןעוועג זיא סע .,"יימרא

2. 

 --- .ןיסעיל .א --- .יקסוועשטניוו טירָאמ -- ."טפנוקוצ, יד
 קנערפ -- .רוט-רושטקעל א -- .?גייווש עשטנָאב,

 ."טאלב דנעבא, רעד -- ".ךצירענ לאפר, -- .רענסעג

 עשידיא ןופ ,ןָאשנעװנָאק רעֶדָא ,גָאט-ײטרַאּפ ַא ףיוא
 עכלעוו ,ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ סעיצקעס
 ךיא ןיב ,1804 רהָא-יינ ןיא קרַאונ ןיא ןענופענטאטש טָאה
 ןעכילטַאנָאמ םעד ןופ רָאטקַאדער ןערָאװעג טלהעזורע גימיטשנייא

 ןעבילבעג ךיא ןיב טייצ רעבלעז רעד וצ) "טפנופוצ , לַאנרושז
 טָאה לאנרושז רעד .,("גנוטייצ רעטייברא, רעד ןופ רָאטקַאדער
 יד יוװ יױזַא ,"ןָאשיײאיסָאספַא גנישילבָאּפ , רעד ןצ טרעהעג םינ

 עשיטסילאיצַאס עשידיא יד וצ רָאנ ,"גנוטייצ רעטייברא;

 ןעװעג ךילטנעגייא ויא תיבה-לעב רעד ןוא ;סעיצאזינַאגרָא
 ,גנוגעווַאב רעשידיא רעד ןופ "גָאט-ייטראּפ, רעדָא ןָאשנעװנַאק יד
 רעדנַא ןא ןיא רהֶאי ןעדעי ןערהָאפנעמַאזוצ ךיז טנעלפ עכלעוו

 | .ץַאלּפ

 "טפנוקוצ , יד ןיא עיצקאדער רענידרעהירפ רעד רעטנוא
 רעכילטַאנָאמ סָאד טָאה ןעסייהעג .גיסעמלעגער ןעגנאנעג טינ
 רעדָא ייווצ ןיא לָאמ ןייא ןעמוקענסױדַא רעבָא זיא רע }  לַאנרושז
 ,עיצקַאדער יד ןעמונענרעביא בָאה ךיא טניז .טַאנָאמ יירד רַאגָאז
 ןעדעי ןופ ןעטשרע םעד ךילטקניּפ ןענישרע "טפנוקוצ , יד זיא
 ,רהָאי יירד עצנַאנ יד ןעטלַאהעגנָא סָאד טָאה ױזַא  .טַאנָאמ
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 טרהיפענ רהיא בָאה ךיא .טריטקאדער רהיא בָאה ךיא :סָאװ

 -קיטרַא עכילטּפַאשנעסיװ:-רעלוּפָאּפ רַאפ טפירשי-טַאנָאמ ַא סלַא

 ךיא .,קיטירק עשירַארעטיל ןוא רוטַארעטיל ,קיטסיצילבוּפ ,ןעכ

 לָאז רע זַא ,רעבײרש-לעקיטרַא ןעדעי ןופ טרעדָאפעג בָאה

 ,טגייצרעביא ןעוועג ןיב ךיא .ןעסַאמ ערעזנוא ןעניז ןיא ןעבָאה

 ּרהעז ןוא טפַאשנעסיו ןופ סעיצַאזירַאלוּפָאּפ ןעבענ וצ ןַא

 עלַאיצַאס ןוא עשיטילָאּפ רעביא ןעלקיטרַא ענעבירשעג רעלוּפָאּפ

 טהעטשַאב םעד ןיא זַא ; טכילפ עטסגיטכיוו רעזנוא זיא ,ןענַארפ

 .טייברא רעזנוא ןופ ?ייט עטסניטכיוו יד

 "ניו סיררָאמ טרירנימע אקירעמא ןייק טָאה ןָאדנָאל ןופ

 אקירעמַא ןופ ןעטסילַאיצַאס עשידיא יד זיא רעכלעוו ,יקסוועשט

 ."רניירפ רעטייברא, רענָאדנָאל םעד ךרוד טנַאקַאב טוג ןעוועג

 רעד ןיא ןעלקיטרַא ענינייא ןעבירשעג רע טָאה ,רעהַא גידנעמוק

 רעמונ םעד ןיא ."טפנוקוצ , רעד ןיא ןוא "גנוטייצ רעטײברַא

 ןעביוהעגנָא רע טָאה 1894 ראורבעפ ןופ "ננוטייצ רעטיײברַא,

 ַא ןופ ןעקנַאדעג ענעגָאלשוצ יד, ןענָאטעילעפ ענייז ןעקורד וצ

 ןעמָאנ א טכַאמעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,"ףָאזָאליט םענענושמ

 -ערבעה א ןיא ןעבירשעג ייז טָאה רע) שיאערבעה ףיוא טשרעוצ
 ,גרעבסגינעק ןיא ןעגנַאנעגסױרַא ןיא עכלעוו ,גנוטייצ רעשיא

 רעטעּפש ןוא ,(ןערהָאי עטסניצעביז יד ןופ עדנע םייב ,דנאלשטייד

 ,"דניירפ רעטייברא , םעד ןיא שידיא ףיוא

 ?גנוטייצ רעטייברא , רעד ןיא ךיא בָאה רעטעּפש טָאנָאמ א

 .ןיסעיל .א ןופ *ןרעטש יד ףיוא גידנעקוק , דיל ַא טכילטנעפערַאפ

 ןעמָאנ רע'תמא ןייז .,דיל עטקורדעג עטשרע ןייז ןעוועגנ זיא סָאד

 טּפירקסונַאמ ןייז ןעמוקעננָא רימ זיא סע ןעוו .,טלאוו םהרבא זיא

 דיל יד ְךיא בָאה ,טנַאלַאט ןהעזענ םהיא ןיא בָאה ךיא ןוא

 ןַאד ךָאנ טָאה רע יו יױזַא רעבָא .ןעקורד םוצ ןעמּונעגנָא

 ןייז טעװ סע זַא ,טביולנעג ךיא בָאה ,דנאלסור ןיא .טניואוועגנ

 טלאו ,ןעמָאנ ןעטלעטשרַאפ ַא ןעביירשוצדעטנוא רעשיטקַארּפ

 ;"סעיל, שיסור ףיוא זיא דלאוו ןוא ,"דלאוו  וצ טנעהַאנ זיא

 סָאד זיא ױזַא ןוא ,ןיסעיל ןעבענענ ןעמָאנ א םהיא ךיא בָאה
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 ןעמָאנ ןעזיד רעטנוא ,?ןעמָאנ רעדעפ , ןייז סלַא ןעבילברַאפ
 .ןערָאװעג טמהירַאב רע זיא

 ןופ טקישעגוצ רימ ץרּפ ,7 .י טָאה רעטניוו ןעבלעז םעד
 רעד ,'גייוש עשטנָאב, ןייז ןופ טּפירקסונַאמ םעד עשרַאװ
 םעד ןֹופ "גנוטייצ רעטייבראא רעד ןיא ןענישרע זיא ןָאטעילעּפ
 ,1894 ,שטרַאמ ןעטפ

 לַאנָאיצאנ רעד טָאה רהָאי םענעי ןופ גנילהירפ םעד ןיא

 ךימ ייטראּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ עטימָאק וויטוקעזקע
 .שילגנע ןוא שידיא ףיוא רוט רושטקעל א ףיוא טקישעגסױרַא
 סיאול .טס ,ָאדילָאט ,גרובסטיּפ ,דנַאלװילק טכוזַאב בָאה ךיא
 ןענייז ,גרובסטיּפ זייוולייט ןוא ָאנַאקיש רעסיוא .ָאנַאקיש ןוא
 ןעסָאנעג עשטייד יד ןופ ןערָאװעג טרישזנַארַא ןעגנולמַאזרַאפ יד
 ייז ייב עקַאט ךיז ךיא בָאה בור סָאד ןוא ,טדעטש ענעי ןופ
 ןאד ךָאנ זיא לעטָאה ַא ןיא רעמיצ ַא ןעמהענ .טלעטשעגּפָא
 -נהעוועג ץנאנ ןייק ןעוועג טינ רענדער ןעשיטסילאיצַאס ַא ראפ

 | .ךַאז עכיל

 טאהעג ןיוש ןעסָאנעג רענאקירעמא יד ןעבָאה גרובסטיּפ ןיא
 טריזינַאגרָא ןעטרָאד טָאה שטנערב ןעשידיא ַא ןוא שטנערב ַא
 רהאי ייווצ טימ טָאה רעכלעוו ,ןאמסוז ,ס רעטנָאמרעד-ןעביוא רעד
 ןעטרָאד בָאה ךיא .,קֹרָאי ןינ ןופ טפומעגרעבירא ןיהא רעהירפ
 ןעטרָאד .עשידיא ייווצ ןוא סרושטקעל עשילגנע ייווצ ןעטלַאהעג
 ,רעטייברא עשידיא ןופ קיירטס א ןעגנאגעגנָא לָאמסנעד זיא
 עניד עגנַאל) "סטורעש, ייב טגיטפעשַאב ןעוועג ןענייז עכלעוו

 .ןַאמסוז ןעווענ ךיוא זיא קיירטס םעד ןופ רערהיפ רעד .(ןעראניצ

 ,ןעקירבַאפיזָאלנ עסיורג יד טכוזַאב ךיא בָאה גרובסטיּפ ןיא

 .רענאקירעמַא רעד ןופ ןעטלַאטשנַא ערעדנַא ןוא ןעקירנַאפ-לָאטש

 ןעבירשַאב ךָאנרעד ךיא בָאה סירָאטקעפ עזיד .עירטסודניא-סיורג

 -נעדנָאּפסערָאק ןיא םישורּפ-סנָאיצַאטינַא עשיטסילאיצַאס טימ

 טרעלקרע ,לשמל ,בָאה ךיא ."גנוטייצ רעטײברַא , רעד וצ סעיצ

 םעד טכַארבענסױרַא ךיא בָאה ייברעד ןוא ,זָאלג טכַאמ ןעמ יוװ
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 ןעטײברַא ןעקירבַאפ עסיורג עכלעזַא ףיוא יװ ױזַא זַא ,קנַאדעג

 ,טייברא יד ,יז זַא ,סע טסייה ,םענייא ןיא ןעשנעמ רעדנעזיוט

 רעטרעוו ערעדנַא טימ ,ךיל ט פ א ש ? עז ע ג ןָאטעג טרעוו

 ןופ טכורפ יד רָאנ ;רענייטש ןעשיטסילַאיצַאס ַא ףיוא ---

 זיא אלא ;שיטסילַאיצַאס טינ טלייטרַאפ טרעוו טייברא רעד

 .ןערעוו טגיטייזַאב זומ רעכלעוו ,ךורּפשרעדיװ ַא סָאד

 ןעטנאסערעטניא ןַא טַאהעג ןַאד רימ ןעבָאה גרובסטיּפ ןיא

 טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רענסעג קנערפ ןעמָאנ ןטימ עסָאנעג

 ענייז .רעטייברא רענַאקירעמַא עניטרָאד יד ןעשיווצ סולפנייא

 ןעסקַאװעגסױא רעבָא זיא רע ;ןעשטייד ןעוועג ןענייז ןרעטלע

 רענאקירעמַא רעטכע ןַא יװ טדערעג טָאה רע  .ַאקירעמַא ןיא

 םעד ןוא רעטקַארַאכ רענאקירעמא םעד ןענַאטשרַאפ טוג ןוא

 ןופ רענייא ןעװעג ןאד ןיא רע .,ןײמענלַא ןיא ןעבעל ןעניה

 רענאקירעמא רעזנוא ןיא ןעטייקכילנעזרעפ עטסניטכיוו יד

 סָאװ עלעטש א ןופ ןעניוצעג רע טָאה הסנרּפ ןייז .גנוגעװַאב

 ןַאגרָא-ךַאפ ןעשילגנע ןא ןופ רָאטקאדער סלא טַאהעג טָאה רע

 -עג טָאה רע  .נרובסטיּפ ןיא (ךיז טכַאד ,רעטײברַאזזָאלג ןופ)

 .טונ טדערעג ןוא טונ ןעבירש

 .םירָאטקעפ עסיורג יד רעביא טרהיפעג ךימ סָאד טָאה רע

 טסעומשעג רימ ןעבָאה ,טדָאטש ן'רעביא נידנעהענמורַא ױזַא

 .םינינע ערעדנַא ענעדישראפ ןענעו ןוא גנונעוואב רעד ןעגעוו

 ליפ וצ ,גיסע ליפ וצ , .קיטקַאט ס'ןָאילעד טריקיטירק טָאה רע

 וצ גידנעכַאל ןוא ךיז גידנעמירק ,טגָאזעג רע טָאה --- "! גיסע

 ןוא ,טסירָאמוה רענערָאבעג ַא ןעוועג זיא רע .טייצ רעבלעז רעד

 ןעניטרַאנעגיא ןַא טימ טליפעגנָא ןעוװעג זיא ךערּפשעג ןייז

 ױזַא ,םינּפ ןייז ףיוא טקירדעגנסיױא ךיז טָאה רעכלעוו ,סַאּפש

 .רעטרעוו ענייז ןיא יוװ טוג

 רע טָאה -- ,טגָאזעג ןיילַא ןע'נַאילעד סָאד בָאה ךיא ---

 -- !ַאכ .טקעמשענ טינ םהיא טָאה סע -- ,טױרטרַאפ רימ

 !אכ -- !ַאכ

 לָאמ עכילטע ךיז רענססעג טָאה ,רימ ֹוצ נידנעדייר יוזא

 ,.לוק ן'פיוא טכַאלוצ ךיז ןוא ,גיוא ןייא טכַאמעגוצ ,טלעטשענּפָא
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 רעבָא ןיא רעטכעלעג ןייז .טַאהענ רע טָאה טייהניואוועג ַאזַא
 .רעניטומטונ ַא ןעוועג

 -עןרָאפ ןזיא ,עזייר ןיימ ןופ טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא ןעוו
 בָאה ךיא ןעכלעוװ ףױא ,גניטימ-סַאמ רעלעיצעּפס ַא ןעמוק
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןהעזענ בָאה ךיא סָאװ טלהעצרעד
 ןעשיווצ גנוגעוואב רעזנוא .,רענאקירעמַא יד ןעשיווצ גנוגעװַאב
 טָאה ײשרַאּפ רעזנוא ןיילק ץנַאג ןעוועג זיא רענַאקירעמַא יד
 טָאה זנוא ןוא ,טרעטש עכילטע ןיא גנַאּפנא ןַא טכַאמעג רעבָא
 ,רעדנעכערּפשראפ ליפ ַא זיא גנַאפנָא רעד זא טכודענ ךיז

 "ןנוטייצ רעמייברא , רעד ןיא ךיז טָאה ,1894 ,ינוי ןיא
 ןערָאװעג זיא ךצירענ לאפר ױזַא יו, גנולהעצרע ןיימ ןעגנאפעגנָא
 ןעועג זיא עידעפ רעד ןופ קעווצ טּפױה רעד .ײטסילַאיצַאס ַא
 ךס ַא ןעטלאהטנע רעבָא טָאה יז .עדנַאנָאּפָארּפ עשיטסילַאיצַאס

 ,נלָאפרע ןעסיורנ ַא טָאהעג טָאה יז .קיטסירטעלעב

 ,1894 ,ילוי ןעט27 םעד ןופ "ננוטייצ רעטייברא , רעד ןיא

 : רעטרעוו יד ןעהעטש סע רעכלעוו רעביא ,עסנָאנַא ןַא ךיז טניפעג

 ןעמָאנ רהיא ,גנוטייצ רעטייברא רעד וצ טַאלב עכילנעט ַא,
 ."טַאלב-דנעבַא , זיא

 טרעוו סע ןוא םולָאק ַא ןופ טנעהָאנ טמהענרַאפ עסנָאנַא יד

 -סילַאיצָאס עכילגעט ַא ןעבָאה וצ טייקנידנעוװטיונ יד .טרהעלקרע

 עכילגעט , ערענַאיצקַאער יד ןעפסעקַאב וצ םוא גנוטייצ עשיט

 -ירבַאפ ןופ ןעסערעטניא יד ןיא טייברא עכלעוו ,/טַאלבעגַאט
 עשיטילַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק ןוא םעסָאב ּפאש-טעווס ,ןעטנַאק
 םעדבאנ ,רימ ןופ ןערָאװעג ןעבירשעג זיא עסנָאנַא יד .,ןעיײטרַאּפ

 טָאה 'ןָאשייאיסָאסא ננישילבָאּפ גנוטייצ רעטייברַאא יד יוװ

 ןעמָאנ רעד ,ןעבענוצסױרַא גנוטייצ עכילגעט יד ןעסָאלשַאב

 .רעניימ ןעוועג ךיוא זיא "טַאלב דנעבא ,

 ןיא "גנוטייצ רעטייברא, ןערעמונ ענידרעטייוו יד ןיא

 ןעפלעה וצ עציטש ןענעוו ףורפיוא ןא ןזא ןָאּפוק א טקורדעג ןעוועג

 .גנוטייצ עיינ יד ןעדנירנ
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 -- .סבעד .וו ןישזדוי -- .ףמאק רעטייברא רעגידמערוטש ַא
 -- ,דנעלווילק טנעדיזערּפ ןוא טלענטלַא רַאנרעװַאג

 ?" עיצולָאװער

 -ענפיוא דנַאל יד זיא רהָאי םענעי ןופ רעמוז םעד ןיא

 ןַאד ןוא ,ףמַאק רעטייברא ןעסיורג א ןופ ןערָאװעג טמערוטש

 ןישזדוי ןעמָאנ רעד ןעמואוושענסיורַא לָאמ ןעטשרע םוצ זיא
 ןוא רעלוּפָאּפ ױזַא ןערָאװעג ןַאד טניז זיא רעכלעוו ,סבעד .וו
 סױרַא ןענייז רעטייברא ןהאבנעזייא רענאקירעמא יד .טבילאב

 ןוא טנעדיזערּפ רעייז ןעוװעג זיא סבעד ןוא קיירטס א ןיא

 יילושזד ןעט12 םעד ןופ "גנוטייצ רעטייברא, רעד ןיא .,רערהיפ

 ַא ןופ דליב ַא -- טייצ רענעי ןופ טערטרָאּפ ןייז ךיז טניפעג

 .ןַאמ ןעגנוי

 רעד ןופ סירָאטקעּפ יד ףיוא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ףמאק רעד

 -ַאוו-ףָאלש עלַא טרהיפ ןוא טריצירבַאפ עכלעוו ,ינַאּפמָאק ןַאמלוּפ

 טיירּפשראפ ךיז רע טָאה םעד ןופ .אקירעמא ןופ ןענָאג

 רעד .ןעטַאַאטש עליפ ןופ רעטייברא ןהאבנעזייא יד  ייב

 .יֵאניליא טָאַאטש רעד ןעוועג זיא ףמַאק םעד ןופ טקנוּפ-לעטימ

 ןעט18 ןופ "גנוטייצ רעטייברא , רעמונ ןעבלעז םעד ןיא

 רָאנרעװַאנ סאוו ,ףירב יד ןענעוו לעקיטרא ןא ךיז טניפעג יילושזד

 ,טנעדיזערּפ םעד וצ ןעבירשעג טָאה יִאניליא ןופ טלענטלַא

 .טרעפטנעעג םהיא טָאה דנעלווילק סָאװ ןוא ,דנעלווילק רעווָארג

 ןעצישַאב וצ ןעטַאדלָאס סטייטס דעטיינוי טקישעג טָאה דנעלווילק

 ,סרעקיירטס יד ןופ ץַאלּפ םעד ןעמענראפ וצ דַאנָאז ןוא סבעקס יד

 ייז ןעבָאװ םעד רעביא טא .טריטסעטָארּפ טָאה טלענטלַא

 יד ןופ ןָאשוטיטסנַאק רעד טיול .גנולסקעוװ-ףירב א טאהענ

 ךעטיינוי ןייק ןעקיש טינ טנעדיזערּפ ַא רָאט סטייטס דעטיינוי

 ןופ רָאנרעװַאנ רעד ןעדייס ,טייטס ןייק ןיא ןעטַאדלָאס סטייטס

 טייטס רעדעי) ףליה ךָאנ םהיא וצ ךיז טדנעו טייטס םעד

 תחכולמ ענידנעטשטסבלעז ַא ןעטייהנעגעלעננַא עכילרעניא ןיא זיא
 יז ןמז ?כ ןוא :ץילימ טייטס יד --- עעמרא רענענייא ןא טימ
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 ןעמ רָאט ,ףליה עכילרעסיוא ןהֶא ןעמוקסיוא ןעק יז זַא טלהיפ

 טלעגטלַא רָאנרעװַאנ .(ןעשימ טינ ךיז ןעטפעשעג ערהיא ןיא

 .טדנעווענ טינ ףליה עשירעטילימ ךָאנ טנעדיזערּפ םוצ ךיז טָאה

 טנעדיזערּפ רעד טכער ַא ראפ סָאװ טימ ,טגערפעג רע טָאה ,ָאזלַא

 .עעמרַא רעניימענלַא רעד ןופ ןײטַאדלָאס יָאניליא ןיא טקיש
 "לָאס טקיש רע זַא ,טרעפטנעענ דנעלווילק טָאה םעד ףיוא

 יד רעביא טרהיפעג טרעוו עכלעוו ,טסָאּפ יד ןעצישאב וצ ןעטַאד

 .גיסעמלענער ןהענ ןענעק לָאז טסָאּפ יד ידכ ,ןענהַאבנעזייא

 וצ רָאנ ,רעדנוזַאב טייטס ןעדעי וצ טינ טרעהענ טסָאּפ יד

 ,ָאלַא .,סטייטס דעטיינוי יד ןופ ננורינער רעטנינייאראפ רעד

 ךיז טשימ טנעדיזערּפ רעד זַא ,ןעסייהעג טשרמולכ סָאד טָאה
 ןיא רָאנ ,יֵאניליא ןופ ןעטייהנענעלעגנא עכילרעניא ןיא טינרָאג

 .ננורינער רעניײמעגלַא רעד ןופ טייהנענעלעגנא ןא
 ,ןיירט רעדעי וצ ןָאנַאװ-טסָאּפ ַא טעּפעשטענוצ טָאה ןעמ

 ןעכאזטסָאּפ ןייק ראג ןערהיפ עכלעוו ,סניירט עטרעדנוה וצ

 טכַאװַאב עלַא ייז ןעמ טָאה ץורית ןעזיד טימ ןוא .טינ לָאמנייק
 .עעמרַא סטייטס דעטיינוי רעד ןופ ןעטַאדלָאס טימ

 רעטייברא, רעד ןיא ?עקיטרַא םעד ףיױא ??לעּפעק , יד
 :ןעוועג זיא "ננוטייצ

 טקיש דנעלווילק טנעדיזערּפ ! עיצולָאװער טימ טקעמש סע,
 ןופ רעייפ ַא ןָא טדניצ סָאד .ןעטַאדלָאס סטייטס רעטיינוי

 ",רעטיײברַא יד ייב רנַאטשפיוא

 טהעטש ןהאבנעזייא ?יימ טרעדנוה ףניפ טנעזיוט ףלעווצ ,
 ."רעייפ ןיא ננעל יד ןעליימ ףיוא סנייוט .ליטש

 יד ןופ טנעה יד ןיא אאינרָאפילַאק טייטס רעצנַאג רעד,

 : ."םרעקיירטס

 -עשזד א ןעגעו סולשַאב ַא טימ ןערעפטנע סנָאינוי עלַא
 ."קיירטס לָארענ

 ןעמונעגנָא ןעבָאה ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד
 -ַאנרֶא ןיא סע ןוא רעקיירטס יד ראפ עיצולָאזער עיטַאּפמיס ַא

 רעמונ רעבלעז רעד .עיצארטסנָאמעד עסיורג א ןערָאװעג טריזינ
 ןיימ טימ לעקיטרא-:טייל ןעגנאל א טָאה ?גנוטייצ רעטייברא,
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 "ער, ןיא לעקיטרַאטייל םעד ןופ לעּפעק יד .טפירשרעטנוא

 ,"? עיצולָאװ
 רענאקירעמַא עגינייא ןזַא ,גנוקרעמַאב רער טימ ןָא גנאפ ךיא

 ןַא סלַא קיירטס ןהַאב ןעסיורג םעד ןענעװ ןעדער ןעננוטייצ

 ףמַאק ןעכילרעניא ןעטסערג םעד סלַא ןוא עיצולָאװער ע'תמא

 ךיא .טוַאס רעד ןוא טרָאנ רעד ןעשיוצ המחלמ רעד טניז

 וצ ןעמָאנ ַא סָאד ןעלייא טינ ךיז ףראד ןעמ זא ,רהעלקרע

 ןעדנעטשמוא עניטציא יד רעטנוא זַא ןוא ,עיצולָאװער ןעבעג

 רעד .גיהעפ טינ עיצולָאװער רעלַאיצַאס ַא ףיוא אקירעמא זיא

 ןעבָאה גיפיילרָאפ רעבָא ,ףמַאק-ןעסַאלק רעפרַאש ַא זיא קיירטס

 .םזילַאיצַאס םוצ טינ תוכייש ןייק ךָאנ ןעסַאמ עשינאקירעמַא יד

 רעד ביוא רעבָא  ייז ייב נילייה זיא םוטנענייא טאװירּפ

 זיא ,ךיא גָאז ,טייברא ןוא לאטיּפאק ןעשיווצ ףמַאק רעניטציא

 רע ןיא ,עיצולָאװער רעלַאיצַאס רעד ןופ ביֹוהנֶא רעד טינ ןיילַא

 .ייברעד טייו טינ ןיוש טלַאה סע זַא ,זײװַאב ַא

 יד .דנַאל עצנַאנ ירד טכָאקעג טָאה קיירטס ןעזיד טימ

 ,סמולָאק עליפ ןעבענעגּפָא םהיא ןעבָאה ןעגנוטייצ עשיטילַאטיּפַאק

 ,םהיא םימ לופ ןעוועג ךילריטַאנ זיא "גנוטייצ רעטייברא, יד ןוא

 .קיירטס םעד ןענעװ רעדליב עסיורג טקורדעג ךיוא ןעבָאה רימ

 עירעליטרַא רענַאקירעמַא יד יװ טלעטשענרָאפ טָאה דליב ןייא

 ײֵצילָאּפ יד יו --- דליב רעדנַאנַא ; ןָאשייטסדןהַאב ַא טכַאװַאב

 ןעסיש ןעטאדלָאס יו -- עטירד א ,סרעקיירטס ףיוא טסיש

 ,סרעקיירטס היוא

 םוילַאיצַָאס ןופ .ןעננולקענ טָאה סבעד ןעמָאנ םעד טימ
 ךָאנ ,ןענָארטעג ןעמָאנ ןעזיד טָאה סאוו ,ןאמס רעד טָאה

 זנוא ףױא רעבָא טָאה רע .טַאהענ טינ ףירנַאב ןייק

 "רעביא ןוא ןעכילרהעתתמא ןא ןופ קורדנייא ןַא טכַאמענ

 ןעדעי טניואוועג ןעוועג ןענייז ריס .רערהיפ רעטייברא םענעבעג

 ןיק סױרַא טינ טזייו סָאװ ,רערחיפ-רעטייברא רענאקירעמַא

 -גינייוו רעדָא ,ןעריקַאטַא וצ ,גנונעוַאב רעזנוא וצ עיטַאּפמיס

 זיא שרעדנַא ץנַאנ .טייקטסנרע ןייז ןיא ןעלפייווצ וצ סנעטס

 -רעטייברא רענַאקירעמא ןעזיד וצ ננוהיצַאב רעזנוא ןעוועג
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 ןעו .טקעּפסער ןעטסכעה רעזנוא ןענואווענ טָאה רע .רערהיפ
 ןיא ,ןָאט ןעכילדניירפ א טימ םהיא ןענעוו טדערעג ןעבָאה רימ

 זיא רע ןעכלעוו טימ ,ףמַאק םעד בילוצ אקוד ןעוועג טינ סָאד

 םהיא וצ טלהיפענ רימ ןעבָאה יױזַא ;ןעדנוברַאפ ןעוועגנ ןַאד

 ,טומ טרָאס ַא טימ ןעטלאהעג ךיז טָאה רע .ךיוא ךילנעזרעּפ
 ַא ןופ גנורעטסייגַאב יד טלהיפענ ךיז טָאה סע ןעכלעוו ןיא

 רערעהוצ ענייז יב רע טָאה סעדער ענייז טיפ ..טסילַאעדיא

 .רעצרעה יד ןעדנוצעגננָא

 .טלענטלא רָאנרעװַאג ןענואווענ ךיוא טָאה טקעּפסער רעזנוא
 ךיז רע טָאה גנוטלאה ס'דנאלווילק ןעגעג טסעטָארּפ ןייז טימ

 ןענעו ?יּפַא ןַא ןעזָאלענסױרַא טָאה רע .טנענונַאב טינ
 סָאד .עינאּפמַאק ןַאמלוּפ רעד ןופ סרעקיירטס יד רַאפ עציטש
 ַא טימ םורָאװ ,טשאררעביא טינ ךילטנענייא זנוא טָאה ץלַא

 רָאנרעװַאנ רעבלעז רעד טָאה ,1898 ןושזר ןיא ,רעהירפ רהָאי

 טלייטרוארַאּפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד ןופ יירד טיירפַאב טלענטלַא

 ,ןערלעיפ ל?עוימעס .:סעצארּפ ןעטסיכרַאנַא רע'ָאנאקיש םעד ןיא

 -ענ טלייטרואראפ זיא רעכלעוו ,עבענ רַאקסָא ןוא בַאװש לעקיימ

 ןוא 249--948 שודייּפ ,ייווצ דנַאב העז) רהֶאי 19 ףיוא ןערָאװ
 ןעוועג זיא ?ייטרוא רעד זא ,ייברעד גידנערעלקרע ,(2/9--248
 ץטלענטלא טָאה עסערּפ רענאקירעמַא יד .רעטכערעג ןייק םינ

 .טריקַאטַא

 ,ןעשנעמ עטסנידריװקרעמ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד

 ןעכילטנעפע םעד ןיא ןעזיװַאב זיא סע ןעוו ךיז ןעבָאה סָאװ

 םתס .ןעוועג טינ רע זיא טסילַאיצַאס ןייק .אקירעמא ןופ ןעבעל

 ןעננולדנאה עווַארב ענייז רַאפ ,ןַאמ רעניטומ ןוא רעכילרהע ןַא

 .ןערָאװעג םריניאור זיא רע .ןעטילענ ליפ רע טָאה

 טרעפּפָא ייטראּפ רעשיטסילַאעדיא ַא ןופ דילגטימ ַא ןעוו

 טממעק שנעמ א ןעו ;דלעה ַא רע זיא ,?ַאעדיא ןייז רַאֿפ ךיז
 עציטש רעלַארָאמ רעד ןהָא ,ײטרַאּפ ַא ןהָא ,ןיילַא ,טרעפּפָא ןוא

 ןעביירט ןעננונייצרעביא ענייז לייוו טושּפ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןופ

 -שירלעה ַאזַא .עטלעּפָאד ַא טייקשידלעה ןייז זיא ,וצרעד םהיא

 | .טלענטלא ןעזיװעגנסיױרַא טָאה טייק

 טינ וליפַא םָאה רענייק ןוא ןערָאװעגנ טריניאור זיא רע
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 עזיד .טקוקענמוא טינ ךיז טָאה רענייק .ןופרעד טסואוועג

 .ןערָאװעג ןעסעגרַאפ דלַאב זיא טייקכילנעזרעּפ ענידריווקרעמ

 ןיא זַא ,ןעסיו ֹוצ ןייז טנַאסערעטניא טעוװ רעזעל םעד

 א טייבראעג ןַאד טָאה סיִפָא ָאאֹל ןעטַאוװירּפ ס'טלענטלַא

 רעד ןיא סָאד .וָארַאד סנערַאלק ןעמָאנ ן'טומ רעיאֿל רעגנוי

 ןערעװ תורוש עזיד ןעו ,טנייה זיא רעכלעוו ,וָארַאד רעבלעז

 רעפמעק ןוא רענדער עטסטמהירַאב יד ןופ רענייא ,ןעבירשעג

 .ַאקירעמַא ןיא רשוי ןוא תמא ראפ

4 

 רָאטַאנעס--- .פָאג -- .ימכיל עטיור, --- .עטימָאקדָאפקעל יד
 .ןערוטַאקירַאק עטנאסערעטניא -- .שער

 ןעװעג רעמוז םענעי ןענייז קרָאי וינ ןופ רענריב יד

 ןָאיצּפורַָאק רעד ןענעוו גנוכוזרעטנוא ןַא ןיא טריסערעטניאראפ

 עטימָאק ַא .,סנעשיטילַאּפ ןוא עטמאעב-טדָאטש רעקרָאי וינ ןופ

 טנעמַאלרַאּפ םעד ןופ טָאנעספ רעד) טאנעס רענַאבלֶא םעד ןוּפ

 ןא טרהיפעגנָא קראידינ ןיא טָאה (טָאַאטש רעקרָאי וינ םעד ןֹופ

 עליפ טכארבעג טָאה ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,רעהראפ ןעכילטנעפע

 רעזיד ןופ רעדנעציזרָאפ רעד .ייז ןענעג תודע ןוא עטנידלושַאב

 יד ןיא רעבירעד ןוא ,וָאסקעל רָאטַאנעס ןעוועג זיא עטימָאק

 -ָאיַאמ יד .ײעטימָאק וָאסקעל, סלַא ןערָאװעג טנַאקַאב עטימָאק

 "בוּפער ןופ ןענַאטשַאב זיא ינַאבלַא ןיא טַאנעס םעד ןופ טעטיר

 ןיא קרָאי וינ טדָאטש רעד ןופ גנוריגער יד דנערהעוו ,רענַאקיכ

 יד ןעבָאה .סנעשיטילַָאּפ ינַאמַאט יד ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג

 טּפורָאק יו ןעזייװַאב טלָאװעג רעהראפ םעד ךרוד דענאקילבוּפער

 .זיא ינאמאט

 ךילקריונ ןאד זיא ייצילַאּפ רעקרָאי וינ רעד ןופ עיצּפורָאק יד

 רעזייה ענידנעטשנאנוא .ןעפוטש עכילביולננוא וצ ןעננאנרעל

 א ןעװעג זיא ייצילַאּפ יִד ןוא ןעפָא ןעווענ םוטעמוא ןענייז

 | .סענזיב עלַא יד וצ עט'ףתוש

 ןעוועג ןַאד זיא טדָאטש ןופ דנענענ רעטסטפַאהלעקע רעד

 -רַאװק ןעשידיא םעד ןופ ןעטימ ןעטכער םעד ןיא ,טירטס ןעללע
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 רעטסנעפ יד טכַאנייב ןענייז רעזייה ענידנעטשנַאנוא יד ןיא .לַאט

 טמַאטש טסלָאמאד ןופ ןוא ,ןעּפמָאל עטיור טימ ןעטכױלַאב ןעוועג

 לַאטרַאװק רעד) "טקירטסיד טייל רער , רעד קורדסיוא רעד סָאד
 םעד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא טירטס ןעללע ,(טכיל עטיור ןופ

 -נַאנוא יד ןופ םיטַאבעלַאב יד ןוא ,דנעגענ ןעכילדנעש ןעגיזָאד

 יו ,'ןעסנָאפלַא, רעדָא ,'ןעטעדַאק, ןוא רעזייה ענידנעטש

 ןופ ןעבעל עכלעוו ,םיאורב עטפַאהלעקע יד טפור ןעמ

 ןעטרָאד ןעבָאה ,ןעפאלקשראפ ייז סָאװ ןעיורפ ןופ דנַאש םעד

 ךילבעטשכוב זיא סע .טכַאמ רעטקנערשַאבנוא טימ טגיטלעוועג

 טושּפ טגעלפ ןעמ .ןהעגוצכרוד סָאג רענעי ךרוד הנכס ַא ןעוועג

 "טייל רער , יד ןיא ןעּפעלשנײרַא ייז ןוא סאנ ןיא רענעמ ןעּפַאכ

 ןעיירש .ךיוא ןעגָאלש ךָאנ ןוא ןעועבַארַאב ייז לָאמַא ןוא ,ךעלזייה

 ןאמסילַאּפ א ןעו .טַאהעג טינ ןיז ןייק טָאה יײצילָאּפ רעד וצ |
 -ייס ,טשימעג טינ ךיוא ךיז רע טָאה ,ייברעד ןענַאטשענ וליפא זיא

 םהיא טָאה רע רעדָא ,ןענָאלש ןברק םעד ןעפלָאהענ טָאה רע ןעד
 .ןעגנוגידלושאב עשלַאפ ףיוא זיוה-ןָאשייטס ןיא טּפעלשעג !

 -ַאֹּפ ןעפורעג גנושרָאפסיױא רעד וצ טָאה עטימָאקרָאסקעל יד
 ערעדנא ענעדישראפ ןוא ןערָאטקעּפסניא יײצילַאּפ ,ןענַאטיּפַאק ייציל

 לופ ןעוועג ןענייז ןעננוטייצ רעקרָאי וינ יד .עטמסאעב עגיטכיוו

 בָאה ךיא .גנוכוזרעטנוא רעד ןופ רעדליב ןוא ןעטכירַאב טימ
 .ננוכוזרעטנוא רעד ןופ ןעננוציז עליפ טניואוועגייב

 טלעטשעגנָא טָאה עטימָאק וָאסקעל יד ןעכלעוו ,רעיאל רעד
 ןטימ טָאקָאװדַא רעקרָאי וינ ַא ןעוועג זיא ,גנושרָאפ רהיא ראפ

 רעהרַאפ םעד ןופ ןעננוציז יד ףיוא טָאה רע .ףָאנ ןעמָאנ

 - ,דָארוקָארּפ ַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג
 ייֵציְלֶאפ עסיורנ טָאה ןעמ יו ייברעד ןעוועג ןיב ךיא

 טימ ,ןענָאז וצ ױזַא ,טנַאה רעד ייב טּפַאכעג ןערָאטקעּפסניא

 -טסָארּפ ןופ טלַאהעג עניסעמלענער ןעמוקַאב ייז זַא ,עזייווַאב
 ייז ןוא ,ןענַארפ טלעטשענ ייז טָאה הָאנ  ,רעזייה-סנָאיצוט

 -רעדיוו ,טנעקיילענ ,ץענ ַא ןיא שימ יו ןעפרָאװעג ךיז ןעבָאה
 רֶאֹּפ ַא .טלעמשטשענ זעוורענ ,ךיז טרעטנָאלּפעג ,ךיז ןעכָארּפש

 .ןעוועג הדומ ץלַא ןיא ךיז ןעבָאה ייז ןופ

 ַא ,שער ןעמָאנ ן'טימ רָאטַאנעפ-טייטס רעשיטַארקַאמעד ַא
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 ןערָאװעג טכַארבעג זיא ,וינעווע רעטייווצ רעד ןופ ןַאמ ינַאמַאט

 עֶלַא ןופ רעלקעמ-רַאבַאכ ןוא רעיִאל ַא סלַא ץָאלקידנַאש םוצ

 .וינעווע רעטייווצ רעד ןופ ןוא ירעואב רעד ןופ סעקטוטיטסָארּפ

 עזייוַאב ס'ףָאנ ןערעפטנערַאפ טפורּפעג טָאה רע רהעמ סָאװ

 ןופ זיא רע .ןעלַאפעגניירא רע זיא רעפיט ץלַא ,םהיא ןעגעג

 -רעדינ ַא ,רענעקָארשוצ א ,רעטיור ַא ּפָארַא ?הוטש-תודע םעד

 .לַאז ןופ ןהעגוצסױרַא חכ טאהעג םיוק טָאה רע ,רענעגָאלשעג

 ַא טאהענ "דלריִאװ גנינויא, יד טָאה גאטימכאנ םענעי

 טלעטשעגרָאפ ןעוועג זיא סע רעכלעוו ףיוא ,גנונכיײצ-רוטַאקירַאק

 ץ'פיוא ךיז טצעז רע ןעוו .רעברַאב ַא וצ ןיירַא טמוק שער יוז

 ּפָארַא טכירק רע ןעוו .גנוי רעטנוזעג ,רענהעש ַא רע זיא לוטש

 ,טניטולבוצ ,ןעטינשוצ ןעצנאנניא םינּפ ןייז ןיא ,לוטש ןופ

 ןענַאטשעג דליב ן'פיוא ןיא רעברַאב םעד ןופ עלָאר רעד ןיא
 :ןעבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא דליב רעד רעטנוא .ףָאנ רעיִאל

 .(ןעטינשוצ ךעבענ םהיא טָאה רעברַאב רעד) "וויעש זוָאלק ע,

 .גָאט ןעדעי טָאהענ ןעמ טָאה ןעטכירַאב ןוא ןערוטַאקירַאק עכילנהע

 ערעזנוא ףיוא ןעלעטשרָאפ רוטַאקירַאק שער עזיד געלפ ךיא

 טפאשלעזענ רעניטציא רעד רעטנוא זַא ,ןעזייוו ןוא ןענניטימ

 טרָאס רעד זא ;ךַאז עכילריטאנ ץנאנ א ןָאיצּפורָאק ןיא

 ליּפש-רעדניק ַא זיא ,טכוזרעטנוא וָאסקעל עכלעוו ,ןָאיצּפורָאק
 ,סנעכערברַאפ ערעדנַא ןוא ןעיירעביור יד טימ ךיילגרַאפ ןיא

 -סילאטיּפַאק עצנאג יד , .ןערענָאילימ טרעוו ןעמ עכלעוו ךרוד

 נעלפ "!רעברַאב םוצ ןעמהענ ןעמ ףרַאד טפאשלעזעג עשיט
 .ןעפורסיוא ךיא

 ףָאנ זיא רעהרַאפ וָאסקעל םעד ייב טייקניטעט ןייז ךרוד

 עיצאזינַאנרָא יד) ןאינוי סנעזיטיס יד ןוא ןעראוועג טמהירַאב

 (לָאה ינַאמַאט טפמעקאב טָאה עכלעוו ,רעגריב ענידנעטשנא ןופ

 ףיוא טַאדידנַאק רהיא סלַא טלעטשעגסיױרַא םהיא טָאה

 טכירעג לאנימירק םעד ןופ רעטכיר רעטסכעה רעד ,"רעדרָאקער ,,

 עלעטש רעבלעז רעד ףיוא טָאה ינַאמַאט .סנָאשעס לארענעשזד

 .ןעלַאפעגכרוד ןיא רע ;ןעשנעמ ַא ןערהיא טלעטשענסױרַא

 .ןערָאװעג טלהעוורע זיא ףָאנ
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 --.םנעדיזערּפ ןעשיזיוצנארפ םעד טעדרָאמרע טסיכראנא ןא
 -- .טסָאקעטנעּפ --- .קיטילַאּפ ןוא סנָאינוי --- .סערָאשז ןַאשז

 .ןע'נַאטניה לענריוק ייב -- .ןָאטננישאוו ןיא רעדיוו

 "נעס רעשיטסיכרַאנַא ןַא ןעגעוו ןעבירשעג ליפ ןעבָאה רימ
 עצנַאנ יד ןוא ךיירקנַארפ טכָאקענ טָאה סע רעכלעוו טימ עיצַאס

 לעקינייא ןַא) ָאנראק ,ךיירקנַארפ ןֹופ טנעדיזערּפ רעד .טלעוו
 -נַארפ רעד ןופ ןעטייקכילנעזרעּפ עניטכיוו יד ןופ םענייא ןופ

 ןעגנוי ַא ןופ ןערָאװעג ןעכָאטשרעד זיא (עיצולָאװער רעשיזיוצ

 ריס .אירעזאק ָאטנַאס ןעמָאנ ן'טימ טסיכרַאנַא רענעילאטיא

 ןופ ןעטייהלעצנייא יד ןוא דליב ס'ָאירעזאק טקורדעג ןעבָאה

 .סעצָארּפ ןייַז

 טָאה ,טיט םוצ טלייטרוארַאּפ ן'ָאירעזאק טָאה ןעמ ןעוו

 ןעמ ןעו ןוא ,"!יכרַאנַא יד עבעל סע, :ןעירשענסיוא רע

 טָאה ,עניטָאליג רעד ןופ רעסעמ ן'רעטנוא טגיילעג םהיא טָאה

 "!יכרַאנַא יד עבעל סע !ןעדַארעמַאק ,טומ , :ןעירשעגסיוא רע

 ןַאמ ןעגני םעד ןענעװו רימ ןעבָאה ןעלקיטרַא ערעזנוא ןיא

 ןעזיוװעגנֶא רעבָא ןעבָאה רימ ;טקעּפסער סיורג טימ טדערעג

 ַא ןופ גנודרָאמרע רעד ךרוד זַא ,ןעביולג וצ זיא סע שרעדניק יו

 םעד ןופ גנואיירפַאב יד ןענניירב ּרעטנהענ ןעמ טעװ טנעדיזערּפ

 .סַאלס רעטייבדא

 -ָאה עטכישעג רענירעיורט רעבלעז רעד טימ גנודניברַאפ ןיא

 ןעמָאנ םעד טרעהרעד לָאמ ןעטשרע םוצ זירַאּפ ןופ רימ ןעב

 ןוא ןעטסילַאיצַאס ייב רעטעּפש זיא רעכלעוו ,סערָאשז ןַאשז

 יוזַא ןערָאװעג טלעוו רעד ןופ ןעשנעמ ענעטירשעגנטרָאפ ערעדנַא

 רעטייברא, רעד ןיא טרעװ ןעמָאנ ןייז .רעייט ןוא סיורג

 טנָאמרעד (1894 ,יילושזד ןעט21 םעד ןופ רעמונ ם'ניא) ?גנוטייצ

 -נַארפ םעד ןיא טָאה רעכלעוו ,טַאטוּפעד ַא ןופ ןעמָאנ רעד סלַא

 טַאהט ןעשיטסיכרַאנַא םעד ןעגעוו טדערעג טנעמַאלרַאּפ ןעשיזיוצ

 .רעפמעקַאב רחיא סלַא רָאנ ,גנוריגער רעד ןופ רעצישַאב סלַא טינ

 םעד םימ עטכישעג יד שירפ ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא סע
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 טפורּפעג טָאה ךיירקנארפ .לעדניווש לאנאק אמַאנַאּפ ןעטמהיראב

 "ךיז ןוא אקירעמאידרָאנ ןעשיווצ לַאנַאק ַאמַאנַאּפ םעד ןעיוב

 -ענסױרַא ךיז טָאה גנומהענרעטנוא עגיזיר עזיד ןוא ,אקירעמַא |
 טָאה ,ָאזלַא .טפערג ןוא תובנג ןֹופ טסענ ןעניזיד ַא רַאפ טנייצ

 .ַאמַאנַאּפ םעד טימ טַָאהט ןעשיטסיכרַאנַא םעד ןעדנוברַאפ סערָאשז

 .לעדניווש

 עכלעזַא ןיא נידלוש ןענייז טרָאס ןעזיד ןופ ןעיירעביור,
 ןָאיצּפורָאק יד -- ,טנאזענ רע טָאה -- ,ס'ָאירעזאק יװ ןעטַאהט

 ייב טסעטָאוּפ ַא סױרַא טפור רעשרעה עשיטסילַאטיּפַאק ןופ
 ,"גנולפייוצראפ וצ ייז ןעננערב ייז ;ןעשנעמ עכילרהע

 עטַאבעד עגנַאל ַא ןעמוקעגרָאפ ןַאד זיא גנונעווַאב רעזנוא ןיא

 ,רעטעּפש רהָאי גיסיירד טימס זיא עכלעוו ,ענַארפ רעד רעביא

 ,גנונדרָא-סעגַאט רעד ףיוא ןענַאטשעג זנוא ייב ,1924 ןיא ךילמענ

 ייטראּפ עשיטסילַאיצַאס יד לָאז יצ :ןעװענ זיא עגַארפ יד

 ןופ ײטרַאּפ רעשיטילָאּפ רענידנעטשטסבלעז ַא טימ ןעמַאזוצ ןהעג

 ַא ןעבירשעג (1894 ןיא) ןַאד בָאה ךיא ,סנָאינוי רענַאקירעמַא יד

 ןופ ?כה ךס רעד .ענַארפ רעד ןענעוו ןעלקיטרַא ריפ ןופ עירעס

 ןיא טהעטשאב ןינע םעד ןענעװו גנוניימ רענידסלָאמַאד ןיימ .

 טלָאװ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ טכילפ יד : ןעדנענלָאפ

 ײטרַאּפ רעשיטילָאּפ ַא טימ טנַאה ןיא טנַאה ןהענ וצ ָאי ןעווענ

 יד ןעוו ןַאד טדערענ רעבָא זיא סָאד .סנָאינוי רענַאקירעמַא יד ןופ

 ןענייז רעבָא רעדייל .טסנרע סָאד ןעניימ סנָאינוי רענַאקירעמַא

 ,קיטילָאּפ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא ןעקנוזראפ קראטש ווצ ייז

 ,לָאמ םעדעי .,סנעשיטילָאּפ-לעדוב ןיילַא ןענייז רערהיפ ערעייז ןוא

 ףָאנ ייז ןעניימ ,ײטרַאּפ רעטייברא ןא ןענעוו ןעדער ייז ןעוו

 ןענירק וצ םוא רעטײברַא יד ףיוא סולפנייא רעייז ןעצונוצסיוא

 םעד ךרוד ןוא ,ןעטַארקָאמעד רעדָא רענַאקילבוּפער יד רַאפ סטואוו

 ,ךילנעזרעּפ ךיז רַאפ ןעצונ עשיטילָאּפ ןעמוקַאב וצ

 גילדנהעצ יירד .יווװ רהעמ רעבירַאּפ ןענייז ןָא סלָאפַאד ןופ

 ,ןעטיבענ זייוולייט ןעדנעטשמוא יד ךיז ןעבָאה ןַאד טניז .,רהָאי
 .טלעטשענרָאפ ךיז ןעבָאה רימ יו טינ רעבָא
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 ערעדנַא עלַא ןוא ןעטסילַאיצַאס זנוא טָאה עכלעוו עטכישעג ַא
 טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא ,טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןעלַאקירדַאר

 רענַאקירעמַא ןַא ןעועג זיא סָאד .טסָאקעטנעּפ הוי ןעמָאנ םעד

 ןעזיװענסױרַא רהָאי עכילטע ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה רעכלעוו ,חלנ

 ןַא ןופ סרושטקעל ןעטלַאהענ ןוא םזיכרַאנַא ןטימ עיטַאּפמיס

 ןייק טנידערּפעג טינ טָאה רע  ,רעטקַארַאכ ןעשיטסיכרַאנַא

 יו יױזַא ,טלַאװג ןופ ךיורבענ רעדָא דנַאטשפיוא ןעטקעריד

 -ערָאעט זיולב , םעד ןופ ןעוועג זיא םזיכרַאנַא ןייז .טסָאמ ןַאהָאי

 - .טרָאס "ןעשיט
 יד ןעװעג זיא יורפ ןייז .טַארייהרַאפ ךייר ןעוועג זיא רע

 גנילטעג ןעמָאנ םעד טימ טנַאקירבַאפ ןענָאנַאק ַא ןופ רעטכָאט

 טסאקעטנעּפ סעסימ .(סקיב גנילטעג םעד ןופ רעדניפרע רעד)
 טסאקעטנעּפ ןוא יורפ ענהעש ַא ןוא ןירעגניז עטונ ַא ןעוועג זיא

 .סקואוו ן'טימ יא םינּפ ן'טימ יא ,ןהעש ןעוועג ךיוא זיא ןייֵלַא

 טסאקעטנעּפ סעסימ ןוא ,רענדער רעדנעצנעלג ַא ןעוועג זיא רע

 ףיוא טנעלפ לַאז רעד .ןענניז רענייז רושטקעל רעדעי ךָאנ טגעלפ
 -עגנָא סָאד טָאה ױזַא ,טקַאּפעג ןייז רערעייז גנולמַאזרַאפ רעדעי

 -קעל עגיזָאד יד ןעבָאה ננולצולּפ ,רהָאי ריפ רהעפעננוא ןעטלַאה

 .אָאֹל ןערידוטש ןעביוהעגנָא טָאה טסאקעטנעּפ ,טּפַאטסעג סרושט

 ' ,ָאד ןעטלַאה רימ ןעכלעוו ייב ,1894 רהָאי םעד ןיא ,ךָאנרעד
 זַא טכירַאב ןעלענָאיצַאסנעס א טקורדענ ןעננוטייצ יד ןעבָאה
 ןוא םזיכרַאנַא ןייז ןופ ּפֶא ןעצנַאנניא ךיז טגָאז טסאקעטנעּפ

 רעד זַא ןוא םעטסיס רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ףיוא סעקַאטַא

 םהיא טָאה (סוָאלעפ לענריוק) קרָאי וינ ןופ ינרױטַא טקירטסיד
 ס'טסאקעטנעּפ ןיא .סטנעטסיסַא ענייז ןופ םענייא רַאפ דעטנױּפַא
 -נוטייצ יד ןיא ןעבעגענרעביא ןעוועג זיא יז יוװ ,גנורהעלקרע רעיינ
 ַא סלַא טלעטשעגסױרַא םעטסיס עשיטסילַאטיּפַאק יד טרעו ,ןענ

 | .עטכערענ ןוא עטונ
 .גנושַאררעביא עמהענעגנאנוא ןא ןעוועג זנוא רַאפ זיא סָאר

 טינ ,ןעקנַאדענ עשיטסיכרַאנַא טנידערּפעג טָאה טסאקעטנעּפ
 טָאה ָאזלַא טציא ,טצעשעגנ עלַא םהיא ןעבָאה רימ רעבָא ,ערעזנוא

 רימ .אנוש םוצ ןעננאנענרעביא זיא ןוא טרהעקענרעביא ךיז רע
 ,רעדיוו ,עסערּפ יד .רעטעררַאֿפ א סלא טמאדראפ םהיא ןעבָאה
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 טמהענ רע סָאװרַאפ ן'סוָאלעפ לענריוק טריקיטירק ףרַאש טָאה
 ,סיִפֶא ןיא ךיז וצ ןיירַא ןעשנעמ אזַא

 טסאקעטנעּפ זַא טכירכַאנ ַא טקורדענ ןעוועג זיא ךָאנרעד

 .ינרױטַא טקירטסיד טנעטסיסַא סלַא עלעטש ןייז ןופ ךיז טגַאזטנע

 יד ןופ טַאטלװוער רעד סלַא טרהעלקרע ןַאד סָאד ןעבָאה רימ

 טכַאמעג ןעבָאה ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק יד סָאװ סעקַאטַא
 סוָאלעפ ?לענריוק זַא ,טניימעג ןעבָאה רימ .ן'סוָאלעפ לענריוק ףיוא

 זַא טנייצענסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע ,ןָאט וצ סָאד םהיא טגניווצ

 ,ןעגיוצענקירוצ ךיז טָאה ןייֵלַא טסאקעטנעּפ

 ; רעטקַארַאכ ןעטסעפ ןייק טינ טימ שנעמ ַא ןעוועג זיא רע

 -רעהירפ ענייז ןופ טנָאזענּפָא ךיז טָאה רע זַא ,זיא תמא רעד ןוא

 ןיא .עילימַאפ ס'יורפ ןייז ןופ קורד םעד רעטנוא ןעגנוניימ עניד

 -עגנָא ךילקריוו רע טָאה םזיכרַאנַא םעד ןופ טייקניד'תושממ רעד

 ןיא םעטסיס עשיטסילַאטיּפַאק יד זַא רעבָא .ןעלפייווצ וצ ןעביוה

 לָאמ ןייק רע טָאה ננוניימ ַאזַא -- עטכערעג ַא ןוא עניטכיר ַא

 טָאה ןעמ ןוא המוהמ א ןערָאװעג זיא סע ןעוו ,ָאזלַא ,טַאהעג טינ

 טנַאזטנע ךיז רע טָאה ,רעטעררַאפ סלַא טלעטשעגסױרַא םהיא

 .ןעטָאבעגנָא םהיא טָאה סוָאלעּפ סָאװ עלעטש רעד ןופ

 ןיא סערעטניא ןענײצסױרַא ןעביוהעגנָא רע טָאה רעטעּפש
 גיטעט ןערָאװעג טינ זיא רע גנונעוואב רעשיטסילַאיצַאס רעד

 -עגטימ רעבָא טָאה רע ;ײטרַאּפ רעזנוא ןופ רעדילגטימ סלַא
 ןעוװעג ןיא זנוא ןופ רעדעי ןוא עיצַאטינַא רעזנוא ןיא ןעפלָאה
 .ןעצרַאה ןעצנַאנ ן'טימ סָאד טניימ רע זַא טגייצרעביא

 .ןָאטננישאװ טכוזאב רעדיױו ךיא בָאה רעמוז םנעעי

 -סנָאיצַאטינַא ןַא ןוא שילננע ףיוא רושטקעל ַא ןעטלַאהעג בָאה ךיא
 .שיריא ףיוא (רעדײנש-םָאטסָאק ייב) עדעד

 רעד ,ןָאטניה ל?ענריוק טניואוועג ןַאד טָאה ןָאטגנישַאו ןיא
 ןעכלעוו טימ ,רָאה עננַאל ןוא דרָאב רעגנַאל רעד טימ רעדנעלגנע
 רענאקירעמא רעזנוא ךרוד טנַאקַאב םטנעהַאנ ןעװעג ןיב ךיא
 עלעטש עניטכיו א ןענָארקעג טָאה רע ,קרָאי ןינ ןיא עיצקעס
 ךיז טָאה רע זַא ,ךילטייד ןעוועג זיא סע ןוא ; גנורינער רעד ייב
 רעשיטַארקַאמעד רעד ןופ דילנטימ רעיירט ַא סלַא טלעטשעגסױרַא
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 םהיא טימ ךיז בָאה ךיא .טשרעהעג ןַאד טָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ
 לָאז ךיא ןענַאטשענוצ רימ וצ זיא רע ןוא ,סָאג ן'פיוא טנעגעגַאב

 .הריבע ןַא רַאפ ןעטלַאהעג ךיא בָאה ןָאט וצ סָאד .ןעכוזאב םהיא

 ןיא רע זַא .דמושמ לעקיטש א רַאפ םכַארטַאב םהיא בָאה ךיא

 רעמיא ךיא בָאה שנעמ רעלעיּפיצנירּפ גנערטש ןייק ןעוועג טינ

 -םירַאװ ַא ,רעכילדניירפ א ןעװעג רעבָא ןיא רע ..טסואוועג
 םהיא ןוא הריבע יד ןעננאנַאב ןיב ךיא :ץרוק ;רבח רעניצרעה

 .טכוזַאב

 ןעועג זיא ןוא םיִרָא טניואועג רע טָאה קרָאי וינ ןיא
 ןוא ענחעש עסיורנ ַא טניואורַאפ רע טָאה ָאד .םיֹרָא טדיילקעג
 יורפ ןייז ןוא רע .ןעטסניד ןוא רעניד טימ זיוה עטרילבעמ-ןהעש
 ַא טגנַאלרעד ןעמ טָאה שיט םוצ ןוא טדיילקעג טוג ןעוועג ןענייז
 | .ןייוו שַאלפ עטוג

 רימ וצ רע טָאה -- ןעניואו ןעמ ?רַאד ױזַא טא --
 -יטסילַאיצָאס ַא ןיא ןעניואוו ױזַא טעוו שנעמ רעדעי -- טנָאזעג

 עֶלַא ואוו ,םזילַאיצַאס ןופ לעּפמעס ַא זיא סָאד .טפַאשלעזעג רעש
 ןעבעל טעו רעדעי ןוא ננוריגער רעד ייב ןעטײברַא ןעלעוו
 .ןהעש ןוא םעווקעב ,נידנעטשנַא

 ,ןעמורוו רעטלָאװ ןופ דייר יד ןָא טנַאמרעד ךיז בָאה ךיא
 לָאמַא רימ וצ .טָאה רעכלעוו ,"רָאטיערָא יִאֹב , ןענילָאמַא רעזנוא
 טימ קעטנָאיַאמ ןעבייר ןעסיורג ַא ןעבָאה וצ ףָאה ךיא, :טנָאזענ
 ;ךרַאנָאפ ַא יו ןעבעל ?עװ ךיא .ןעטסניד ןוא רעניד ךס ַא

 ,םיפ יד ףיוא ?עוויטש יד ןעהיצפיורא רימ טעװ יעקאל ַא תעשנ
 ייב ףַאלקש ַא טזיב וד ?טסהעז וד, :ןענָאז םהיא וצ ךיא לעוװ
 !טינ נױט םעטסיס אזַא .ךייר ןיב ךיא ?ייוו ? סָאװרַאפ .,רימ

 "? טסהעטשרַאֿפ ! ןערעוו טפַאשענּפָא זומ יז

 ךיא ךַאל ןעצרַאה ןיא זַא טלהיפענ אמתסמ טָאה ןָאטניה
 םעד ןעטכיררַאפ טיירטעג רע םטָאה ;גנוקרעמַאב ןייז ןופ

 : ,קורדנייא

 יו יירט ךיא ןיב ןעּפיצנירּפ עשיטסילַאיצָאס עניימ ---
 ןיב ךיא זַא סייוו ננורינער יד -- טנָאזעג רע טָאה -- רעמיא
 ןיא סינטנעק ןיימ בילוצ ןעבָאה רימ ףרַאד יז .טסילַאיצַאס ַא
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 ---.רעדליב עשיטּפָאערעטס -- ."גנומייצ רעטיײברא , רעד ןיא
 .א --- .ןיביל .ז --- .ןירָאג .ב -- .ווָאדיגַאמ .ד -- .ןיקסעּפ .ש
 רעשימסילַאיצַאס א --- .דיא רערַאברעדנָאז א -- .עּפסַאק

 .ןעמרעדלָא

 טקורדעג בָאה ךיא .תורדס יד טצעזענטרָאפ בָאה ךיא

 ערעדנַא ןוא עיציזיוקניא רעשידיא רעד רעביא ןעלקיטרַא
 ךיא בָאה ,"ןעסיוו וצ יאדכ, לעּפעק םעד רעטנוא ,"סרושטיפ
 םעד, ןענעװ ,זָאלנ ןענעװו ,קַאבַאט ןענעוו ןעלקיטרַא ןעבענענ

 עטסיימ ,םינינע ערעדנַא ןוא ,"טלעוו רעד ףיוא ?לעניּפש ןעטשרע

 ךיא בָאה ענינייא .ןיילַא ןעבירשעג ךיא בָאה ןעלקיטרַא עזיד ןופ
 .רעטייברַאטימ ייב טלעטשַאב

 רהֶאי ןעזיד ךיא בָאה ןעטפירשרעטנוא עכילטע עניימ וצ

 ןיא ןעמָאנ ס'רעטָאפ ןיימ) םולש ןב :םענייא ךָאנ ןעבעגעגוצ

 םהיא ןעמ טנעלפ רעבָא הרות רפס רעד ֹוצ ; אנכש ןעוועג
 ןעגעוו לעקיטרא ןַא ןעבירשענ בָאה ךיא ,("םולש 'ר , ןעפורפיוא
 ךיא ,לעװַאּפ רַאצ ןעשיסור םעד טקיטשרעד טָאה ןעמ יו םעד

 סנָאסעל עצרוק , ןעמָאנ םעד רעטנוא עירעס ַא ןעביוהעגנָא בָאה
 ,"םזילַאיצָאס הלחתה רעביא

 ,סרושטקעל טרהיפעגנייא רעללימ ןוא ךיא בָאה רהָאי םענעי

 "רעדליב עשיטּפָאערעטפ , טימ טרירטסוליא ןעוועג ןענייז סָאװ

 טרעסערנרַאפ קרַאטש ןערעוו עכלעוו ,ךעלזעלנ ףיוא רעדליב ---
 .ןאקיטּפָאערעטס ַא .ךרוד

 ףךיא בָאה "טפנוקוצ , ןוא "גנוטייצ רעטייברא, רעד ֹוצ

 ,ן'ווָאדינַאמ .ד ןוא ןע'ניקסעּפ .ש רעטייבראטימ סלַא ןעגָארקענוצ

 ףעביא ןעלקיטרַא ערעלוּפָאּפ ןעבירשעג טפָא ןעבָאה עכלעוו
 .טפַאשנעסיױװ-רוטַאנ

 ערעננעל ןוא ןעציקס ןעביירש זנוא ראפ טגעלפ ןירָאנ .ב

 ,ןענַאטעילעפ ןעמוקַאב רימ ןענעלפ ןע'ניביל ,ז ןופ .ןעגנולהעצרע
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 עצרוק ןעביירש וצ ןעביוהעגנָא רעבָא רע טָאה זייווכעלסיב

 ןעסקַאװעג לענש זיא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ןוא ,ןעננולחעצרע

 רע ואוו ,דנַאלסור ןופ טרהעקענמוא ךיז טָאה עּפסַאק .א

 ןופ טעטלוקַאפ ןעכילטפַאשנעסיװ-רוטַאנ םעד טגידנעעג טָאה

 םעדכאנ טייצ עסיוועג ַא .טעטיסרעווינוא רעגרובסרעטעּפ םעד

 ןערידוטש ןעמונעג רע טָאה ,קרָאי וינ ןיא ןעמוקעג ןיא רע יװ

 -רעלוּפָאּפ ןעביירש וצ ןעדַאלעגנייא םהיא בָאה ךיא .ןיצידעמ

 רע ןוא ."טפנוקוצ , רעד ראפ ןעננורהעלקרע עכילטפַאשנעסיוו

 יעימעכ רעביא ןעלקיטרַא עכילטע ןעבעגעג לַאנרושז םעד טָאה

 בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנוגנערטשנָא יד ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו

 רעד ןיא רעטייבראטימ לָאצ יד ןערעסערגראפ וצ טכַאמענ ןַאד

 רימ ראפ טבעל ,"טפנוקוצ , רעד ןיא ןוא ףגנוטייצ רעטייברא,

 רעכלעוו ,ןעדיא ןעשיסור ןעטנענילעטניא ַא ןופ טלַאטשעג א ףיוא

 ,לעקיטרַא ןַא טכארבעגנ רימ טָאה

 גנינויא רעד ןיא רעליש סלַא ןעפָארטעג םהיא בָאה ךיא

 רע זיא טעדיילקעגנ ,ןערהָאי עלעטימ יד ןופ ןעוועג זיא רע ,לוקס

 ןעװעג ןזיא ?עקער ןייז .ניטכיצ וצ טינ ןוא םירָא ןעוועג

 ןיז .ןייר וצ םינ ןעגַארק ןייז ןוא טקעלפַאב ןעצנאנניא

 ןוא ,טמעקרַאפ ןהעש ןעוועג רעמיא זיא רעבָא ?עדרעב עצראווש

 בָאה ךיא .ןעביוהענפיוא ץלָאטש ןעטלַאהעג רע טָאה ּפָאק יד

 ךיז טָאה רע .הואנ-לעב ַא ןזיא רע זַא ,טניימעג גנַאפנָא ןופ

 דובכ ַא ןעװעג טלָאװ אקירעמַא רַאפ יו ױזַא ,ןעמונַאב ױזַא

 םעד םהיא בָאה ךיא ןעוו ןוא .רעהַא ןעמוקעג זיא רע סָאװ

 ַאזַא טימ ןָאטעג סָאד רע טָאה ,ןעזעל ןעסייהעג לָאמ ןעטשרע

 רעד ךיא ןוא רערהעל רעד ןעװעג טלָאװ רע יו ױזַא ,ענימ

 בָאה ,ךערּפשעג ַא טַאהעג םהיא טימ בָאה ךיא ןעוו ,רעליש

 זיא רע .טַאהעג תועט ַא בָאה ךיא זַא ,טגידנוקרע ךיז ךיא

 א רהעז ןוא שנעמ רענענַאלשעגרעדינ ַא ,רעכייו א ןעוועג

 טדערעג טָאה רע .ןעוועג רע זיא ךילפעה וצ ךָאנ .רעכילפעה

 ןוא ןָאט גיױנ א עלייו עלַא ךיז רע טנעלפ ,רימ וצ שיסור

 טעב ךיא ,טגידלושטנע) "! ַאטסױלַאשזָאּפ ,עיטיניווזיא,, : ןעגָאז
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 "ר} ןייז .טנעכייצענסיױא טדערעג רע טָאה שיסור ,(ךייא

 ךַארּפשסױא ןייז רעבָא ןיא ױזַא ,/ג,8 א יװ ןעגנולקעג טָאה

 .עשיסוריסיורג טכע ןא ןעוועג

 טקורדעג טלָאװ ךיא יצ טנערפענ רימ ייב רע טָאה לָאמנייא

 בָאה ךיא ."ננוטייצ רעטייברא, רעד ןיא ?עקיטרַא ןַא םענייז
 רע ןוא ןעבירשעגפיוא טָאה רע סָאװ ןעזייוו רימ לָאז רע ןעטעבעג

 ךיז וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .ןָאטעילעפ ַא טכַארבעג רימ טָאה

 ךיז ךיא בָאה ,טּפירקסונַאמ םעד ןעזעל ןעמונעג בָאה ןֹוא םייהַא

 רעשימַָאק א ןעװעג ןיא שידיא ןייז .,לוק ן'פיוא טכאלוצ

 טצעזענרעביא ךילרעטרעוו ,ןעקורדסיוא עשיסור ןופ שַאמ-שימ

 ,עמרָאפ ַאזַא ןיא ןעמוקענסיוא זיא עזַארפ ןייא ,שידיא ףיוא

 ןעמ .ןיז ןעגידנעטשנאנוא ןא טָאהעג יז טָאה שידיא ףיוא זַא
 טינ ןעועג רע טלָאװ שיסור ףיוא זַא ןהעז טנעקעג רעבָא טָאה

 ןעקנַאדעג עניימ ןיא בָאה ךיא ןעו .,רעביירש רעטכעלש ןייק

 .ףיא בָאה ,שיסור ףיוא שידיא ןעניד'הנושמ ןייז טצעזרעכיא

 -השקשינ ץנַאג ַא ךיז ןיא טלַאהטנע ןָאטעילעפ רעד זַא ,טלהיפענ

 עכנַאמ ןיא .טרעסעבענסיוא ךַארּפש יד בָאה ךיא .רָאמוה ןעגיד

 סע םירָאװ ,םעט ןייז ןערָאלרַאפ ןאד רָאמוה רעד טָאה ןעלעטש

 ןזיא סע ,ךארּפש רעשיסור רעד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא

 טָאה רע ןעוו .לעקיטרַא רערַאבזעל ַא ןעבילבענ ךָאד רעבָא
 ןייז טָאה ,ןעגנורעדנע טכאמעג בָאה ךיא זַא טרעהרעד רעבָא

 ,ןעצרעמש טקירדעגסיוא םינּפ

 -- ,יזא טינ ךָאד ךיז טרחיפ דנאלסור ןיא זנוא ייב ---

 טָאה רע ןוא ,רענעקַארשוצ ַא יו ױזַא סעּפע ,טנַאזעג רע טָאה

 .סָאד טנָאז רע סָאװרַאפ רימ רַאפ טנידלושטנע לָאמ ןהעצ ךיז

 ךיא בָאה -- ,טינ שידיא ןייק רעבָא ןיא שידיא יד ---

 .ךילנעמנוא ןעוועג טלָאװ ןעקורד ױזַא --- ,טרעפטנעעג

 טנָאזעג רע טָאה -- ?ךַארּפש ַא ךיוא ןעד זיא שידיא --
 שידיא ףיוא ןיא ןעד יצ -- ,?עכיימש ןעגינעטרעטנוא ןַא טימ

 ןעמ יבַא ?"טינ ןעק ןעמ סָאװ, ןוא "ןעק ןעמ סָאװ, ָאד ךיוא
 ףרַאד ןעמ סָאװ ץלַא זיא סָאד .טניימ ןעמ סָאװ טהעטשראפ

 .ןערעדָאפ
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 שנעמ ַא :ןעסיוועג ןופ ענַארפ 8 ןעװענ םהיא ייב זיא סע

 ןערעדנע וצ ןעביולרע טינ רָאטקַאדער ַא רָאט עדריווטסבלעז טימ

 ןעטעבענ טָאה רע .טאהעג רע טָאה ףירנַאב אזא  ,ךַארּפש ןייז

 טעוו רע ןוא טפירקסונַאמ םעד ןעוהעקמוא םהיא לֵאְז ךיא

 ןוא ;שידיא עטוג ףױא ןעביירשפיוא עבלעז סָאד ןעוואורפ

 ֹוצ יװ ןעזייװ םהיא ךיא לָאז ,ןעגױט םינ ץלַא טעװ סע ביוא

 .טנעה ענעגייא ענייז טימ ןָאט סָאד זומ רע רעבָא ,ןערעסעבראפ

 םהיא טימ טלָאװעג בָאה ךיא ,.טריסערעטניארַאפ ךומ טָאה רע

 ןיוש םהיא ךיא בָאה וחעמ רעבָא .ןערעו טנעקַאנ רעסעב

 םהיא טָאה רעכלעוו ,רעליש רעדנַא ןַא .ןהעזעג טינ לָאמנייק

 ןערהָאפעגקעװַא זיא רע ןזַא ,טרהעלקרע טָאה ,טנעקעג ?עסיבַא

 טנעקעג טינ רע טָאה קרָאי ןינ ןיא .טדָאטש רעדנַאנַא ןיא

 ףעטילענ ליפ טָאה רע ןוא ננוניטפעשאב ןייק ןענירק

 ןעמוקענרעבידַא דנַאלסור ןופ זיא (1894) רהָאֹי םענעי ןיא

 ,רעטנענילעטניא ןַא ,שטיװָאמַארבַא ןעמָאנ ן'טימ ןַאס רעגנוי א

 ןעטונ ַא טכַאמענ ןעמעלא ףיוא טָאה רע רעשיטַאפמיס ַא
 ףיױוא רושטקעל ַא ןזנוא ייב ןעטלַאהעג טָאה רע  ,קורדנייא

 םואעסייל רָאנייל ןיא ןעננערבראפ טפָא טנעלפ רע ןוא שיסור

 ,טסעו רעד ןיא ןערהָאפענקעװַא רע זיא ךָאנרעד .זנוא טימ
 טָאה רע  ,דרַאנָאעל ףיוא ןעמָאנ ןייז טרעדנעעג טָאה רע ואוו

 ןַא ןערָאװעג ןעטרָאד זיא ןוא סילָאּפַאענימ ןיא טצעזַאב ךיז

 עלָאר עניטכיוו ַא ןעליּפש ןעמונעג ןוא ,רעיאפ רעכיירפולפנייא
 -ָאס רעד ןיא .ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג רענַאקירעמַא סעד {יא

 .גיטעט ןעבילבעג לָאמעלַא רע זיא ננוגעװַאב רעשיטסילאיצ

 רעייז טאהעג ןעטסילַאיצַאס יד ןעבָאה רהֶאי ןעבלעז םעד
 דעטקעלע טָאה ײטרַאּפ רעזנוא ,ןעלהַאוװ יד ייב גיז ןעטשרע

 ןעמרעדלָא סלַא ,רעייוונעמ ויחטעמ םענייא ,דילגטיס א ןערהיא

 טימ ןערָאװעג דעטקעלע זיא רע .,יזריושזד וינ ,ןָאסרעטעּפ ןיא

 רעבָא סָאד ןיא טייצ רענעי ןיא .880 ןענענ ןעמיטש 9

 .גיז רעסיורג א ןעוועג
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 .ארעּפָא

 רעזיד ךיז טהיצַאב סע עכלעוו ףיוא ,רהָאי רָאֹּפ יד ןיא

 ןיוש זיא יז .ארעּפָא רעד ןיא ןעגנאגעג טפָא ךיא ןיב ,לעטיּפַאק

 עט14 רענרָאק ,"קיזוימ ווָא ימעדַאקא , רעד ןיא טינ ןעוועג טציא

 לֶָאמ ןעטשרע םוצ בָאה ךיא וואו ,סיילּפ גניווריוא ןוא טירטס
 ,זיוה ארעּפָא ןאטילאּפָארטעמ רעד ןיא רָאנ ,ןיטטַאּפ טרעהענ

 עט59 ןעשיווצ ,ייוודָארב ףיוא ןערָאװעג טיובעגנפיוא זיא עכלעוו

 עכילטע ןעמוקעג ןַאד ןענייז ַאּפָאריײיא ןופ .טירטס עט40 ןוא

 ןעוועג ןענייז עטשרע יד ןעשיווצ ,סנירעגניז ןוא רענניז עסיורגנ

 רעד ,רעדורב ןייז ןוא עקשזערעד ןַאשז רָאנעט רעשילױּפ רעד

 -טלעו ןעוועג ייז ןענייז עדייב .,עקשזערעד דראודע ,סאב

 ןעוועג ךילנײשרַאװ זיא עקשזערעד ןאשז ןוא .,ןעטייהטמהירַאב
 ןיא זירַאּפ ןופ .טלעוו רעד ןיא רעלטסניק-גנאזעג רעטסערג רעד

 לאססאל ןעמָאנ ן'טימ ןָאטירַאב רעטסהיראב ַא ןעמוקעג ךיוא

 ןָאטירַאב ַא טָאהעג ךיוא עקשזערעד ןַאשז טָאה ךילטנענייא)

 ַא ףיױא '"ןעכָארבענרעביא, רעבָא רהיא טָאה רע .עמיטש

 ,ָאינַאמַאט רענעילַאטיא רעד ןעמוקרעבירַא טנעלפ ךיוא .(רָאנעט

 ןערָאנעט עטסערג יירד יד ןופ םענייא רַאפ טנעכער ןעמ ןעכלעוו

 ןעועג םינ ןיא עמיטש ס'עקשזערעד ןַאשז .טייצ רעזנוא ןופ

 ןיא יז ;ס'ָאינַאמַאט יו ענהעש-ניטרַאנעגייא ןוא עקרַאטש ַאזַא

 טָאה רע ױזַא יו ןעוועג זיא רקיע רעד ןוא ,ןהעש ןעוועג רעבָא

 ןיא .ךרוד ןוא ךרוד רעלטסניק ַא ןעוועג זיא רע .,טכיורבעג יז

 רוניפ-רעטנעצ יד ןעוועג רע זיא רֶהֶאי עכילטע ןופ ףיולראפ

 .ַארעּפָא רעקרָאי ןינ רעד ןופ

 -ָאצעפ א ,עװלַאק ַאמע ןעמוקענ ךיוא ןיא זירַאּפ ןופ

 טמהירשאב ךילכעזטּפיוה ךיז טָאה עכלעוו ,ןירענניז ָאנַארּפָאפ

 ןוא ,"ןעמרַאק, ַארעּפָא רעד ןופ עלָאר טּפיוה רעד ןיא טכַאמענ

 יד טאהענ טָאה עכלעוו ,יכלַאקס ןירעגניז עשינעילַאטיא יד

 ,טלעוו רעד ןיא ָאטלַארטנָאק עטסכייר ןוא עטסנהעש

 ןענופעג ןַאד ךיז טָאה ַאבלעמ ןירענניז עשילַארטסיױוא יד
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 ןיא יטטַאּפ .ערעירַאק רהיא ןופ עפוטש רעטסכעה רעד ףיוא
 ןינינעק יד ןעוועג ןַאד זיא ַאבלעמ ןוא ,גנוי ןעווענ טינ ןיוש
 ןעגנוזעג סנַאזיס עכילטע טָאה יז ןוא ,ַארעּפָאטלעװ רעד ןופ

 ,אנארּפָאס עטמהירַאב א ךיוא ,אקידרָאנ .,ןאטילאּפארטעמ רעד ןיא

 יד ןענעכערוצ ןעמ ףרַאד ייז וצ .ןעמונעג ?יײטנַא ךיוא טָאה
 רעהירפ רהָאי עגינייא טימ .ךירבמעז םַאדַאמ ,ןירעגניז עשילוּפ
 -רוטַארָאלַָאק רעטסנהעש רעד רַאפ טנעכערעג רהיא ןעמ טָאה

 ערעטייו יד ןיא ןיוש ,טציא ;ןיטטַאּפ וצ טסקענ ָאנַארּפָאס

 ,ןירעגניז ערַאברעדנואוו ַא ןעוועג ץלא ךָאנ יז זיא ,ןערהָאי עלעטימ

 טימ ,ןירענניז עכילרעדנואוו א טָאהענ טָאה אפונ אקירעמא

 ןיא ןעמיטש עטסניטראנעגייא ןוא עטסנהעש יד ןופ רענייא
 טגעלפ עמיטש רהיא .,ןעסייהעג יז טָאה סמיא ַאמע .טלעוו רעד
 ןיא ,ַאלעַאכימ ןופ עלָאר רעד ןיא ךילכעזטּפיױה ,ןערעבױצַאב ךימ

 | | ."ןעמרַאק

 ַאזַא .עינַאּפמָאק עגידריווקרעמ ַא ןעוועג ךילקריוו זיא סָאד

 רעקרָאי וינ יד טָאה לָאמַא טימ רעגניז עראברעדנואוו לָאצ עסיורנ
 יז .טַאהעג טינ לָאמנייק ןערהָאי ערעטעּפש יד ןיא ַארעּפָא

 .ןעטסיטרַא עדנעצנעלג ערעדנַא עגינייא ןוא ָאזורַאק ַא טאהעג טָאה

 עינאּפמָאק ןייא ןיא ןעטייהנעטלעז עשילַאקיזומ ליפ ױזַא רעבָא

 .טינ לָאמנייק ---

 ננולצולּפ יו ױזַא קרָאי וינ זיא עינאּפמָאק רעזיד ךרוד

 לעיצעּפס ךיז טָאה סָאד .טדָאטש עשילאקיזומ ַא ןערָאװעג

 עטצעל יד) רענעילַאטיא ןוא ןעדיא ,ןעשטייד ןעשיווצ טלהיפעג
 עסיורג ןיא אקירעמַא ןייק ןערהָאפ וצ ןעביוהעגנָא ןַאד ןעבָאה
 ןעפיוק וצ ןעסע ןופ טרָאּפשענּפָא ןעבָאה טייל עמירָא  ,(ןעלָאצ
 רעטסכעה רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .ארעּפָא רעד ראפ טעקיט ַא
 טַאהעג טינ ןעבָאה ןעשנעמ ןעסַאמ ןעוו ,סיזירק םעד ןופ טייצ
 םינגנמ ןעדיא ןופ טסואוועג בָאה ךיא .גנוניטפעשַאב ןייק
 סעקשזערעד יד ןערעה ןהענ וצ םוא ,סעּפע טצעזרַאפ ןענָאה סָאװ
 .ַאנלעמ ןוא

 וצ טאהעג ַארעּפָא רעד ראפ גנורעטסיײגַאב ןיימ בָאה ךיא
 טנע'שריעג ךיא בָאה רעטָאפ ןיימ ןופ ,יורפ ןיימ ןעקנַאדרַאפ
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 .רעיוא ןעטונ ַא בָאה ךיא .קיזומ וצ עביל עכילטפאשנעדייל ַא
 רעטסעקרָא רעדָא ,גנַאזענ-רָאכ רענעטָארעג ַא ,ןוגנ רענהעש ַא ןוא
 טײקשילַאקיזומ ןיימ .גנוקריוו עדנעפיוזַאב א רימ ףיוא טָאה קיזומ

 טהעטש טכיזניה רעזיד ןיא .עטלעקיווטנע ןייק טינ רעבָא זיא -

 טהעטשרַאפ ןוא רחעּפ סייוו יז .,רימ ןופ רעכעה ךס ַא יורפ ןיימ
 ,דארג ןעכיוה ַא ןופ שוחיקיזומ םענערָאבענ ַא טָאה יז .,רעפיט
 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ץְלַא טעמב טנלָאפענכָאנ רעמיא טָאה יז ןוא
 -טרעצנָאק יד ןיא ,ארעּפָא רעד ןיא --- טלעוו רעשילַאקיזומ רעד ןיא

 ןעבירשעג ןעבָאה רעקיטירק עטסעב יד סָאװ ץלַא טעמכ ןוא ןעלַאז

 ןוא קַאמשעג ןעטנענילעטניא ,םענייפ ַא טָאה יז .םעד ןענעוו

 יז ןוא ,רהיא ייב ןָאינילער ןימ ַא זיא קיזומ ערעסעב יד .תוניבמ

 טרעטסיײנַאב ַא יו ױזַא טרעצנַאק ַא וצ רעדָא ארעּפָא ןַא וצ טהעג
 .עכריק ןיא רעדָא ?הוש ןיא טהענ שנעמ רעזעיגילער

 ,טרעהעג ןערהָאי ענעי ןעבָאה רימ עכלעוו ,סארעּפָא יד ןופ
 ןוא "ןעמראק , ,"טסואפ , ןעווענ ןעלעפעג ןעטסקרַאטשמַא רימ זיא

 עיינ א ןעווענ ןַאד ךָאנ זיא עכלעוו ,"אנאקיטסור אירעלַאװַאק,

 .קרעוו

 אירעלַאװאק , ןֹופ אצצעמרעטניא יד טרעהעג בָאה ךיא ןעוו

 -לעוװו טימ ,ןוגנ רעד זיא סָאד זַא ,טביולנעג ךיא בָאה ,"ַאנאקיטסור

 ןעננַאנעג ןיב ךיא תעשב עקנירעטַאק ַא טרעבױצַאב טָאה ךימ ןעכ

 ןעוועג זיא סָאד .סניּפ-ףרַאקס עשירטקעלע ס'ןַאמטרַאה ןעפיוקרַאפ
 ןעזיד זיב ןענָארטעגמורַא םהיא טימ ךיז בָאה ךיא ןוא ,קייטסימ א
 -עג ןעשינעילאטיא ןיימ ייב טנערפעגנָא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,רהָאי

 -וזרעטנוא ןַא טכַאמענ טָאה רע .,ןַאלימ ןיא ,יטָאדרעשטאס עסָאנ
 בָאה'כ זַא ,טרחעלקרע םהיא ןעבָאה רענעק-קיזומ עטלַא ןוא ,גנוכ

 ,ןוגנ ןערעדנַא ןעסיוועג ַא טרעהעג אמתסמ עקנירעטַאק רעד ןופ
 ,ךילנהע לעסיבַא זיא אצצעמרעטניא יד ןעכלעוו וצ



 לעטיפאק ועטפלע

 "םוינַאילעד ,

1, 

 -- .רעלימ יאול --- ."ןָאשײאיסָאסַא, רעד ןיא םיוטשנעמאזוצ
 טלהעצרעד טרעוו ךוסכס םעד ןעגעוו ױזַא יו -- .ןָאילעד

 ."עטכישעג , ם'ניגרוב ןיא

 רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא סולפנייא ס'ןָאילעד

 רעזנוא ךָאנ טאנָאמ עבילטע .ןעסקאװעג ?ענש ןיא ייטראפ

 ןעועג ןיוש רע זיא ,סערגנָאק רעכירוצ םעד ןופ ךיז ןערהעקמוא

 ,רהיא רעביא רעשרעה רעגידנעטשלַאפ ַא

 זיא רעכילטייד ץלא ,ןעמוקַאב טָאה רע טכַאמ רהעמ סָאװ

 עכילדעש ַא רהעז זיא סָאד ןַא ,ןערָאװעג זנוא ןופ ענינייא רַאפ

 גנוניימ עזיד טפנוקוצ יד טָאה ,ןהעז ןעלעוו רימ יוו ןוא .טכַאמ

 .טגיטעטשַאב גידנעטשלַאפ

 ננולייטּפא רעשידיא רעד ןעגעװ ןיולב טינ ָאד דייר ךיא

 .ײטרַאּפ רעצנַאנ רעד ןעגעוו רָאנ ,גנונעוַאב ךעד ןופ

 "ןָאשיײאיסָאססַא גנישילבָאּפ ננוטייצ רעטייברא, רעד ןיא

 רעכלעו ,סױטשנעמַאװצ ַא טלעקיװטנע ןַאד דָארג ךיז טָאה

 ןופ דצ רעד :םידדצ עכילדנייפ ייווצ ףיוא טלייטוצ רהיא טָאה

 .טפמעקַאב םהיא טָאה רעכלעוו ,דצ ַא ןוא טָאר-סננוטלַאװרַאפ םעד

 .רעללימ יאול ןעוועגנ זיא רענַאל ןעטייווצ םעד ןופ רערהיפנָא רעד

 ןיא ןעװענ ןיב ךיא ןעוו ןעמוקעגסױרַא זיא ךוסכס רעד

 -קַארַאכ ןעכילנעזרעּפ ַא טַאהעג רע טָאה גנאפנָא ןופ ןוא ,ּפָארֹוי
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 378 "םזוגָאילעד;

 רעטקַארַאב ןעלעיפיצנירפ ַא ןעמוקַאב דלַאב רעבָא טָאה רע .רעט
 רעשידיא רעד ףיוא טקנערשאב ןעוועג טלָאװ רע ןעוו ,ךָאד .ךיוא

 רעללימ .ןעכיילנסיוא טנעקעגנ םהיא ןעמ טלָאװ ,גנוגעוװַאב

 ןעועג זיא גנורעדָאּפ ןייז .ןעמרָאפער עסיוועג טרעדָאפעג טָאה
 ןעמ טלָאװ ,שיטקארּפ ןעוועג זיא סע טייוו יו ןוא ,עטכערענ ַא

 -רעּפ טפערטאבנא סָאוו .טרהיפענכרוד רעטעּפש-רעהירפ רהיא

 -ענסיואה טנעקעג ייז ןעטלָאװ ,ןעטייקכילדניירפנוא עכילנעז
 -סיורַא טייצ רעבלעז רעד וצ זיא דָארג רעבָא .ןערעו "טסערּפ
 בילוצ ,יײטרַאּפ רעניימענלַא רעד ןיא ךופכס דערעטיב ַא ןעמוקענ

 םעד וצ תוכייש ןייפ ךרוד זייולייט -- סָאד ,ןע'נָאילעד

 ןיא -- יײטראּפ רעניימענלא רעד ןיא ףמַאק ןָאילעדײטנַא

 רעד ןיא ןעטייקניטסיװצ יד טימ ןערָאװעג ןעדנובעננעמַאזוצ

 רעזנוא ןוא ,'ןָאשײאיסָאססַא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטייברא,

 ןעבלעזמעד יטאהעג טָאה לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא ןעדירפ-ןעילימַאפ

 "סילַאיצַאס רעצנַאג רעד ןיא ןעדירפ רעד יו לאזקיש ןענירעיורט

 ןופ טסיינ א טכארבענניירא טָאה ןָאילעד .גנונעוַאב רעשיט

 טקריוװעג גנונעװַאב רעד ףיוא טָאה עכלעוו ,יירעקנַאצ עכילרעניא

 .טכוזדניווש יו

 "ןָאשיײאיסָאססַא, רעד ןיא לעבָארט רעד זיא גנַאפנָא ןופ

 רע טָאה טסיינןָאילעד םעד טיס .ךַאז עלַאקַאל-ייר ַא ןעוועג
 ףלַאב רעבָא זיא לעבָארט רעלַאקָאל רעזיד ,ןָאט וצ טַאהעג םינ

 ,קיטקַאט ןָאילעד רעצנַאנ רעד טימ ןערָאװעג טרעטנָאלּפעגפיונוצ

 עלא ךילשנענייא טסייה סָאד ,טַאר-סגנוטלַאװרַאפ רעד
 ךיז טָאה ,ןָאשיײאיסַָאסַא רעד ןופ רעדילגטימ עכיירסולפנייא

 .טייז ס'ןָאילעד ףיוא טלעטשעג

 שיוטשנעמַאזצ םעד ןופ ןעטנעמָאמס עגיטכיוו עסיוועג ןיא

 ,רעבירעד ביולנ ךיא .רימ ןענעוו טלעדנַאהעג זייוולייש ךיז טָאה
 ןעבעגרעביא טשרעוצ לעוו ךיא ןעוו ןייז טעוו עטסעב סָאד זַא

 עטכישעג , ס'ןיגרוב ןיא ןינע םעד ןעגעוו ךַיז טניפעג סע סָאוװו
 סָאז טשרע ןַאד ןוא ,"גנונעוַאב דעטייברא רעשידיא רעד ןופ
 רעד ןענעװו ןעלהעצרעד וצ בָאה ךיא סָאו ןערעה רעזעל רעד

 ,עטכישעג
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 טרעהעגסיוא ןיגרוב טָאה טייהנענעלעננַא יד גידנעשרָאפ

 ,ץלַא טימ טינ .רעטכַאבָאעב עניטייז ךיוא ןוא םידדצ עדייב
 טכירַאב ןייז ןיא ןוא ,ןענַאטשרַאפנייא ךיא ןיב ,טגָאז רע סָאװ

 ןעמוקַאב טָאה רע טייוו יו רעבָא ,ןעטנעמָאמ עגיטביוו ןעלהעפ

 רַאֿפ .שיאיײטרַאּפנוא טולָאסבַא רעביא ייז רע טיג ,ןעטקַאפ יד

 רעזנוא ןופ רהֶאֹי עכילטע ענעי טימ ךיז טריסערעטניא סָאװ ,םעד
 וצ טרהיפענ ןעבָאה סָאװ ,ןעדנעטשמוא יד טימ ןוא גנוגעווַאב
 רעניטכיוו ַא חסונ ןייז זיא ,"סטרעוורָאפ, םעד ןופ גנודנירגנ רעד

 ןענעוו ןענָאז ,ןײמענלַא ןיא ,ןעמ ןעק עבלעז סָאד ןוא .,נארטייב

 | ,קרעוו ןעצנַאנ ןייז

 : עדנעגלָאפ סָאר רימ ןעזעל (רעטייוו ןוא) 878 שזדייּפ ףיוא

 ןענייז ,עכילנעזרעּפ סנעטסיימ ,ןעכַאזרוא ענעדישראפ בילוצ
 רעד ןופ רערהיפ עכנַאמ ןעשיווצ עסינדנעטשראפסימ ןענַאטשטנע
 רעטעּפש ךָאנ ןוא ,עיצקַאדער רעד ןוא ןָאשיײאיסָאססַא ננישילבָאּפ

 ןעגנַאפעגנָא ןָאשײאיסָאססַא גנישילבָאּפ רעד ןיא ךיז ןעבָאה

 טַאר-סגנוטלַאװרַאֿפ םעד ןופ רעננעהנָא יד ןעשיווצ תוקולחמ

 ,ןָאשיײאיסָאססַא רעד ןופ סרעבמעמ ערעדנַא ןוא

 םויסרעּפמָאנ םעד ןעפמעקַאב וצ ןעװעג זיא ענַארפ יד,

 רענאקירעמַא יד ןופ טסייג ןעוויטַאװרעסנָאק םעד ,טסייה סָאד)

 עשידיא יד ןיא טלהיפעג ךיז טָאה רע טייוו יו ףיוא סנָאינוי

 ןעטלַאהעג רעכיג ךיז טָאה טָאד-סגנוטלַאװרַאֿפ רעד ,(סנָאינוי
 ןיא ,ןָאינוי עדעי ןעפמעקאב זומ ןעמ זא ,גנונייפ רעד ייב

 ײנַאנרַא ןַא סלַא ןוא ,טסײנ-סרעּפמָאנ רעד טשרעה סע רעכלעוו

 ןערהיפכרוד ןענעק טַאר-סגנוטלַאװרַאפ רעד טנעלפ עּפורג עטריז

 יד ןופ טרעדָאפעג ,ליּפשיב םוצ ,טָאה רע  .ננוטכיר עזיד

 -נערטש ַא ןעמענ לָאז יז ןעטמאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ

 יד .סנָאיני עשיטסילַאיצַאסטינ יד וצ גנלעטש ערעג
 טימ ןענַאטשראפנייא ןעוועג טינ ןענייז עכלעוו ,רעדיוו ,רעננעג

 -סגנוטלַאװרַאפ םעד טנידלושַאב ןעבָאה ,קיטקַאט ןָאינוי אזַא

 עשיאיײטרַאּפ עלָאמש ראפ טכַאמ ןייז סיוא טצונ רע זַא טָאר

 ."ננונעואב רעד ןופ ןעסערעטניא יד טרעטש ןוא ןעסערעטניא

 סױטשנעמַאװצ םעד ןעגעװו ןינרוב טלהעצרעד רעטייוו



 21 : "םזינָאילעד

 ,טַאר-סגנוטלַאװרַאפ םעד ןוא ן'רעללימ יאול ןעשיווצ
 ןוא רעיִאל רעטרידוטשענסיוא ןַא ןעוועג ןַאד זיא רעללימ,

 ַא טָאה ,ָאזלַא .סיִפָא ָאָאל א טאהעג רע טָאה רעכלעזַא סלַא

 רעד ןיא טקישעגניירא ןילקורב ןופ ןָאיני עשידיא עסיוועג

 רע סָאװרַאפ ןעריטסעטָארּפ .וצ סולשַאב ַא "גנוטייצ רעטייברא

 -עגּפָא ןעװעג זיא ץיטָאנ רעד .סייק ַא ערעייז טניסעלכַאנרַאפ

 -ענפיוא טָאה רעללימס ."גנוטייצ רעטייברא, רעד ןיא טקורד

 טאר: סגנוטלַאװרַאפ רעד ,דצ ןייז ןופ גנורהעלקרע ןַא ןעבירש

 ףױא רעבָא ;גנורעלקרע ןַא טלעטשעגניירא ךיוא ןַאד טָאה

 רערהיפ-סטמעשעג רעגידסלָאמַאד רעד טָאה גנַאלרַאפ ס'רעללימ

 -םיֹורַא ץיטָאנ םעד ,ןַאמטרָא .א ,"גנוטייצ רעטייברא, רעד ןופ

 ןערָאװעג טסורדענּפָא ןיא רע רעדייא ץַאז םעד ןופ ןעמונעג

 ענייז ןופ םענייא טקישעג טָאר-סננוטלַאװרַאֿפ רעד טָאה ןַאד

 קירוצ גננורעלקרע יד טָאה רע ןוא קורד ןיא רעדילנטימ

 ַא ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה םעד רעביא טָא .,טלעטשעגניירַא

 ןוא טַאר-סגנוטלַאװְרַאּפ ןופ רעננעהנָא יד ןעשיווצ חמוהמ עצנַאנ

 ,(* רענגעג ענייז

 ןוא קיטקַאט ס'ןָאילעד לעינעד , טפירשרעביא םעד רעטנוא
 : ןיגרוב טביירש ,יןעדָאטעמ-ספמַאק

 ,טנָאמרעד לעטיּפַאק ןענידרעהירפ ַא ןיא ןעבָאה רימ יו,
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעדילגטימ עשידיא עכנַאמ ןיוש ןענייז

 ס'ןָאילעד ןופ סקואוו ן'טימ ןעדירפוצנוא ןעווענ ייטראפ רעטייברא

 ,רעטקַארַאכ ןייז טיול ,זיא ןָאילעד .ייטראּפ רעד ןיא סולפנייא
 טול .רוטאנ עשיטאנַאפ עמאזניובנוא ןַא טימ ןַאס ַא ןעווענ
 ףרַאד ,טינ ַא ,שיטסילַאיצָאס' ןייז ןָאיי א זומ ףירגַאב ןייז
 טױל ,ןעק שנעמ רענלעצנייא ןַא ;ןעריטסיזקע טינרָאג יז

 ; רעקייפ ַא רעדָא טסילַאיצַאס ַא רעדעווטנע ןייז ןעפירנַאב ענייז

 ןענעג רעדָא םהיא טימ רעדָא ןייז ןעק ןָאזרעּפ ענעי רעדָא יד

 ןיב ךיא ןעוו ,רעבמעטּפעס ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנוריסַאּפ עזיד (*
 -עג רעמוק ןעוויטס רעטנָאמרעד רעד טָאה סָאה טָא .ּפָארוו ןוא ןעוועה
 -נווַא רימ ןוא ףיש ןופ ןעמהענּפָא ךימ ןעמוקעג זיא רע ןעוו טנוימ
 ןעטנחעצ םעד ןופ גנַאפנָא העז) "לעבָארט זוא זנוא ויב , זא דוס ַא טמארעג
 .(דנַאב ןעווד ןופ ,לעטיּפַאק
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 ןיא בנא טינ ןָאילעד טנעקרענַא טקנופלעטימ ןייק ,םהיא

 ןעשיטסילַאיצָאס םעד ןיא רעיינ א גיסעמסינטלעהראפ ןעוועג רע

 ןופ סומויטַאנַאפ טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא רע ןוא רענַאל

 .ןעטרהעקענרעביא טשרָאקַא ןַא

 ןיא סנָאיני עשיטסילַאיצַאס טינ יד וצ גנולעטש  ןייז,

 ןופ רערהיפ עשיטערָאעט עשידיא יד .עכילדנייפ ַא רהעז ןעוועג

 קיטילַאּפ ַאזַא טימ זַא ,ןעהעזנייא ןעמונעג ןעבָאה גנוגעוַאב רעד

 ןעבָאה ייז .םזילאיצַאס ןופ ןעסַאמ יד ןעבײרטּפָא ןעמ ןעק

 רעזיד ראפ ןעטלַאה רעמיא ךיז ןעלָאז ייז בוא זַא ,ןענַאטשרַאפ

 עשיריא יד ןערעטנהענרעד טינ לָאמנייק ייז ןעלעוו ,קיטילאּפ

 ייז .גנונעװַאב רעטייברא רעשינאקירעמַא רעד וצ גנונעוואב

 טָאה רעכלעוו ,ןע'נָאילעד ךָאנ ןהעגכָאנ טלאוװעג טינ ןעבָאה

 טַאר-סגנוטלַאװרַאפ ן'פיוא סולפנייא ןעקראטש ַא טָאהעג רעבָא

 .ןָאשייאיסָאססא גנישילבָאּפ רעד ןופ
 ןעדירפוצנוא ןעוועג קיטילָאּפ רעזיד טימ ןענייז טּפיוהרעביא,

 טָאה קרָאי וינ ןיא ,טדעטש עלעיצניוװָארּפ יד ןופ ןענַאיצקעס יד

 שיטסילַאיצַאס גונעג ןעניפעג טנעקעג רעטײברַא ןעשיווצ ךָאנ ןעמ

 ןיא .ןָאינוי עשיטסילַאיצַאס-בלאה א ןעדנירנ ֹוצ ףיוא ענענָאזעג

 ןעניפעג וצ רערעווש ןעווענ רעבָא זיא טדעטש עלעיצניוװָארּפ יד

 "עהיור, ןעוועג ךָאנ ןענייז רעטײברַא בור סָאד ,רעטיײברַא עכלעזַא
 ייז ןערעלקרע ,ןעריטינא טפראדענ ךָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,ןעשנעמ

 רעכילדנייפ רעד בילוצ ןוא ,ןָאיני א ןופ טייקגידנעווטיונ יד

 יד ןעבָאה ייטראּפ רעטייברא רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ גנולעטש

 .רעטײברא יד וצ טאהעג טינ טירטוצ ןייק ןעטסילַאיצַאס

 ןערָאװעג טכַארבענרַאפ ןענייז סעדווירק ןוא תונעט עזיד עֶלַא,

 ,קרַאונ ןיא (רהָאפנעמַאזוצ) נָאט-ײטרַאּפ ןעשידיא םעד רַאפ

 םעד ןוא 1893 רעבמעצעד ןעט31 ןוא ןעט20 םעד ,יזריושזד וינ

 .1894 רַאונַאי ןעטשרע
 זיב ןעבָאה סָאװ ,תוקולחמ יד ןענייז גָאט ייטראּפ ן'פיוא,

 ןוא רעלימ .ןעפָא ןעטַארטענסיױרא ,םייהענ ןיא טעילטענ רעהא

 ַא ןיא ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ יד טנידלושאב ןעבָאה ערעדנַא

 ,ןענָאיצַאזינאנרַא יד ןופ גנוטייצ יד ןענע'בנג'וצקעווא ךוזרַאפ

 .ענערטייב ערעייז טימ טעדנירגענ רהיא ןעבָאה עכלעוו
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 ןענארפ ערעדנא ןעשיווצ ןעטרָאד זיא ,ןיוש ןעסייוו רימ יו,

 סנָאינוי וצ גנולעטש רעד ןעגנעוו ענארפ יד ןעראוועג טלעדנאהראפ

 ןענעוו ,ןָאשייאיסָאסא גנישילבָאּפ רעד ןיא ןעננוהיצאב ךיוא ןוא

 יד ןעסייהוצטונ ןעראוועג ןעסָאלשאב זיא ענארפ ןָאינוי רעד

 ןענידרעהירפ א ףיוא ןערָאװעג טסאפעג זיא סָאװ ,ןָאיצולָאזער

 וצ ןעגנאלאב ןעזומ ןענָאיצקעס ןופ רעדילנטימ זא) גָאט-ייטראּפ

 .(םנָאינוי ערעייז

 יד ןענעוו ענארפ יד ןעפורעגסיורא טָאה עטאבעד טּפיוה יד,

 ןענענ ענַאלקנָא יד ,ןָאשיײאיסָאסא גנישילבָאּפ רעד ןיא ןעגנוהיצַאב

 ןעטשרע םוצ ,רעלימ ,7 טרהיפענ טָאה טָאר-סננוטלאוורַאפ םעד

 ,גנונידלושאב רעכילטנעפע רעד טימ ןעטָארטענסױרַא רע זיא לָאמ

 ,עקילק א ןענייז רעננעהנָא ענייז ןוא טאר סגנוטלַאװרַאפ רעד זַא

 -לאװרַאפ רעד זא ,טקאפט םעד טכארבעג רע טָאה זייווַאב ַא סלַא

 טכירַאב םעיונעג א ןעבענ וצ טנאזטנע ךיז טָאה טָאר סננוט

 .גנוטייצ רעד ןופ דנאטשוצ ןעלעיצנאניפ םעד ןענעוו

 רע זא ,טרעפטנעראפ ךיז טָאה טאר סננוטלאווראפ רעד ,

 טכירַאב אזַא ןופ ננוכילטנעפערַאפ יד ?ייוו ,ןָאטענ טינ סָאד טָאה

 .ננוטייצ רעד ןופ ןעטפעשענ יד טנידעשעג טגלָאװ

 -אבעד עניציה ךָאנ ,ןָאשנעװנָאק יד טָאה ערעדנא ןעשיווצ ,

 ; ןָאיצולַאזער עדנענלַאפ יד טסאפעג ,ןעט

 טייברא וויטוקעזקע עשיטקארּפ יד סָאד טכארטַאבנָא ןיא;

 עסיוועג ךרוד ,טגיל קרָאי וינ ןיא גנוגעװַאב רעשידיא רעד ןיא

 -ַָאקער ,ןעסָאנעג עכילטע ןיולב ןופ טנעה יד ןיא ,עסינטלעהראפ

 -ָאס עלַא ךיוא יו ןעטסילַאיצַאס עלַא גָאטײײטרַאּפ רעד טרידנעמפ

 -רעטייברא, רעד ןיא ןעטערטוצנײרַא ,ןענייארעפ עשיטסילַאיצ

 -הענ ?ייטנא ןענעק וצ םוא ,"ןָאשיײאיסַאטַא גנישילבָאּפ גנוטייצ

 ",טייברא וויטוקעזקע רעד ןיא ןעמ

 ןוא ןע'ןָאולעד ןענעג ףמַאק ס'ןַאהַאק , :לעּפעק םעד רעטנוא

 ; ןיגרוב טלהעצרעד "גָאט ייטראּפ רענַאטסָאב רעד

 יד םניטייזַאב טינ רעבָא טָאה נאט ײטרַאּפ רעקרַאונ רעד,
 -םילאיצַאס רעד ןופ רעדילנטימ ןעדיא יד ןעשיווצ ןעיירעסייר
 ןעבָאה ןעיירעסייר יד ,לייטנענעג ןיא .ייטראּפ רעטייברא רעשימ
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 ןופ רעטקַארַאכ א ,רעטקַארַאכ םענטערקנָאק רהעמ א ןעמונעגנָא

 עמרָאפ-סנָאיצַאזינאגרֶא רעד רעביא טייהנעדישראפ-סגנוניימ א

 .עסערּפ רעד ןופ

 גנישילבָאּפ רעד ןוא טַאר-סגנוטלאווראפ םעד ןופ רעננעג יד

 טלעטשעגסױרַא רעפרַאש ץלַא רעטייוו סָאװ ןעבָאה ןָאשיײאיסָאסַא

 ןעבענענסיורא לָאז "גנוטייצ רעטייברא , יד סָאד ,גנורעדָאפ יד
 רעד ןופ רָאנ "ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ, א ןֹופ טינ ןערעוו
 -ַאזינַאגרָא ןופ ןעטאנעלעד ךרוד ,גנוגעוַאב רעטייברַא רעצנַאג
 ."טפנוקוצ , יד יו ןפוא ןעבלעז ן'פיוא ,ןענָאיצ

 .ןַאהַאק ,בא טלעטשענ ךיז טָאה רעננענ יֹד ןופ דצ ן'פיוא,
 רעד ןופ רָאטקאדער סלַא ןע'ןאהאק ןעשיווצ ןעננוהיצאב יד

 ננישילבָאּפ גנוטייצ רעטייברא, רעד ןוא ?"גנוטייצ רעטייברא,

 ןעוועג טינ רעהירפ טייצ עצרוק א טייז ןיוש ןענייז "ןָאשיײאיסָאסַא

 .ןעטסעב םא

 רעכילדנייפ ךָאנ ןענייז ןעננוהיצַאב עניטייזנענעג ערעייז,
 ,ייטראּפ רעד ןיא סולפנייַא ס'ןָאילעד .ןע'ןָאילעד בילוצ ןערָאװעג
 ױזַא ,ןאהאק .בא .ןעסקאווענ ץלא זיא ,ןהעזעג ןעבָאה רימ יו

 ,טעטּפױהַאב ןעבָאה ,רעדילנטימ ייטראּפ ערעדנַא עכנַאמ יוװ טוג
 רעטייברא רעד ראפ ךילדעש זיא סולפנייא רעדנעססאוו ןייז זא

 .גנונעוואב

 ןעט4 ,ןעט2 ,ןעט2 ןופ גניטימ ןעכילטפאשניימענ א ףיוא,
 ,(טירטס יסנעליד 142 ןיא) ןעטקירטסיד ילבמעסַא ןעטס ןוא
 -נייא םעד ןעגענ ןָאיצולָאזער א ןערהיפכרוד טלאוועגנ ןַאהַאק טָאה

 יוזא יו ,עזייוו ןוא טרא רעד ןענענ ןוא ןָאילעד לעינעד ןופ סולפ

 ."לעפיפ יד, ןאנרֶא ײטרַאּפ ןעשילגנע םעד טריטקַאדער רע

 ןופ ןעכירטש עמהענעגנא טינ םתס ףיוא ןעזיוועגפיוא טָאה ןַאהַאק

 ןעצונַאב וצ ,רעננעג א ןעצומשַאב וצ -- רעטקַארַאכ ס'ןָאילעד
 ס'ןַאהַאק ,וו ,זא ןוא ןעבָארנַאב וצ םהיא ןעלטימ עֶלַא טיט ךיז

 ןייולייט ןעבָאה ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ רעד ןיא רעננענ
 סָאד ןעזָאלרעד ֹוצ טינ ידכ ,ןע'ָאילעד טציטשרעטנוא ןויכב

 ױזַא) רעסערג ךָאנ ןערעוו לָאז גנוגעוואב רעד ןיא עלָאד ס"ןַאהַאק

 ,(טאר-סננוטלאווראפ םעד ןופ רענגעג יד טעטּפיױוהאב ןעבָאה
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 .ןעראווענ ןעזיווענקירוצ םורַאד זיא ןָאיצולָאזער ס'ןַאהאק ,

 .ן'ססַא רעד ןופ ןע'ןַאהַאק טדמערפענּפא רהעמ ךָאנ טָאה סָאד

 רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןאהאק ראנָאז זַא ,טקאפ רעד ,

 רעטייברא , רעד ןעגעג ןעטָארטענסיױרא זיא ,"גנוטייצ רעטייברַא

 יד טרעסערגראפ ךָאנ טָאה ,"ןָאשיײאיסָאסא גנישילבָאּפ גנוטייצ

 יד ןופ ןָאשנעװנָאק עטסקענ יד ןוא .רעננעג ערהיא ןופ ?הָאצ

 סעמטסירק) 1894 ןופ ןָאשנעװנָאק יד ,ןענָאיצַאזינַאנרַָא עשידיא

 -מרוטש ךָאנ ןעווענ זיא (ןָאטסָאב ןיא ,1898 רהָאידיינ ןוא 4
 .רעקרַאונ יד יװ רעניד

 -ַאיצָאס עשיריא עלא ןעיירעסייר יד ץָארט ןעבָאה רעהַא זיב,

 רעדילנטימ עלא .,"גנוטייצ רעטייברא, רעד ראפ טייבראעגנ ןעטסיל

 ייז ןעכלעוו וצ ,דצ ןופ דישרעטנוא ןהֶא ,ןָאשיײאיסָאסַא רעד ןופ

 עכילנעט א ןעפַאשַאב ןעפלָאהעג ראגָאז ןעכָאה ,טגנאלאב ןעבָאה
 ןעכילדעש םעד ןעפמעקַאב וצ ,*טָאלב דנעבַא, םעד -- גנוטייצ

 ."טאלבעגַאט , גנוטייצ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ סולפנייַא
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 ---.עטכישעג ןרעהטאס יד---ןע'ןָאיל-עד וצ ןעננוחיצאב עניימ
 ,טכַאפ אגוי -- .ןע'ןָאיל-עד ןעגעג ןעגנוטערטסיורא עניימ

 .בא ןיא --- ןינרוב טלהעצרעד -- עגארפ ןָאינוי רעד ןיא,

 -לאווראפ םעד טימ ןענַאטשראפנייא ןעוועג ןאד זייוולייט ןַאהַאק

 -נַא עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע םירָאװ ,טאר-סגנוט

 -ךעדיינש ןיא רעטײברַא יד ןופ סרָאטַאזינַאנרַא ןוא סרָאטַאט

 | | ",ןעכַאפ

 רעד .סינדנעטשראפסימ א ףיוא טיובעגנ זיא גנוקרעמאב עזיד

 ןעוועג רימ ןענייז סנָאינוי יד סָאװ רַאפרעד דָארג זא ,זיא טקַאפ
 -עשעג ייז טְלָאװ עכלעוו קיטקַאט ַא ןענענ ןעווענ ךיא ןיב ,רעייט

 ךימ ןעבָאה ,4288--429 שזדייּפ ,דנַאב ןעטייווצ םעד ןיא) טניד
 ַא ןעמוקענסױורַא זיא ענַארפ-ןָאינוי רעכילנהע ןַא ךרוד יו ןהעזעג

 -טיוא ךיז ךיא בָאה ןַאד ןיוש ןוא .ייטרַאּפ רעזנוא ןיא ננוטלַאּפש

 -אס-טינ יד טריקַאטַא טָאה סָאװ ,ננוטכיר רעד ןענענ ןעכָארּפשענ
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 ןיא ןזַא ,טקַאמ א ךיוא ןיא סע ןוא .(סנַאינוי עשיטסילאיצ

 קיטקַאט ס'ןָאילעד ןופ טייקכילדעש יד טָאה סנָאינוי וצ נוצאב

 ןיא טייקמַאוקרעמפיוא ןיימ .ןעלהיפ טזָאלעג טינ טשרעוצ ךיז

 -רַאּפ רעצנַאנ רעד ןיא עלָאר ס'ןָאילעד טימ ןעמונראפ ןעוועג ןַאד

 ןענעג ףמַאק ןיימ טָאה גנוגעװַאב רעשידיא רעד וצ לעיצעּפס ,ייט

 .תוכייש םוש ןייק טָאהעג טינ טשרעוצ םהיא

 רעניימענלא רעד ןיא גניטעט רחעז ןעוועג ןַאד ךָאנ ןיב ךיא

 -אקירעמַא רעד ןיא סרושטקעל ןעטלַאה טמָא נעלפ ךיא ,ײטרַאּפ

 ןופ ןָאיצקעס (רעדנעדיירשילננע רעד ןיא ,טסייה סָאד) רענ
 -וקעזקע-לאנָאיצַאנ רעד ןופ דילנטיס 8 ןעוועג ןיב ךיא .,קרָאי ןינ

 ,ןעראוועג טנַאמרעד ןיוש זיא סע יוװ ,ןוא ייטראּפ רעד ןופ וויט

 רוט-רושטקעל א טכאמעג עטימָאק וויטוקעזקע רעד ראפ ךיא בָאה

 ,םטייטס עכילטע רעביא

 -סענויב ןיא סערעטניא נינייו ךיא בָאה רוטַאנ רעד ןופ

 -לַאנָאיצַאנ םעד ןופ ןענניטימ-סענויב יד ןיא ְךָאד .ןעגניטימ

 -.טימ א ןעוועג ןאד ןיב ךיא ןעכלעוו ןופ ,טעטימָאק וויטוקעזקע

 ,לייטנא ןענידעבעל א ןעמונעג רהֶאי רֶאּפ ענעי ןיא ךיא בָאה ,דילנ

 רענאקירעמא םעד ןיא ןעדנוטש עליפ ןעגנערבראפ נעלפ ךיא
 יד ןעשיוצ (?טירטס עט4 טסיא 64 ןיא) םואעסייל רָאביײק
 ַא ןעמוקעגרָאפ זיא לָאמסנעד ןוא .ןעסָאנעג עדנעדייר-שילננע

 ןעועג ןיא ןָאילעד עכלעוו ןיא ןעננוריסאּפ ענידמערוטש עהייר

 רעשידיא רעד ןיא ןיא ןעמ עכלעוו טימ ןוא רוניפ עלַארטנעצ יד

 ,טנאקאב גינייוו ןעוועג גנוגעווַאב

 .שילגנע טנעקענ ןוא רעיֵאל ַא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רעלימ .?
 ןייק ץלַא רעבָא ןאד רע טָאה גנונעוואב רענאקירעמַא רעד וצ

 רָאּפ ענעי ןיא ןיא ץיווָאקליה סירָאמ ןוא .טאהענ םינ תוכייש

 טייצ וצ טייצ ןופ טנעלפ רע .ניטעט ןעוװעג םינ םתס רהָאי

 ןיא רעדָא ,/טסנוקוצ , לאנרושז םעד ןיא לעקיטרא ןַא ןעביירש

 ןעמ טגעלפ ןענניטימ יד ףיֹוא רעבָא ,"גנוטייצ רעטייברא , רעד

 ,"םואעסיול רָאבוול רענַאקירעמַא רעד, זעפור סָאד ןעגעלפ רימ (*

 םואעסוול רָאבוול רעזנוא טימ ןעשימנענַאזוצ טםינ םהוא לָאז ןעמ םוא
 .טירמס וסנעליד 91 ןופ

: 
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 יד ףיֹוא טינ ןוא ,עשידיא יד ףיוא טינ -- ןהעֹז םינ םהיא

 .עשילננע

 רעשידיא רעד טימ ןָאט וצ טָאה עטכישעג ס'ןינרוב יװ ױזַא

 ןאראפ םהיא ייב ענַאל רעד ןופ טייז רעזיד ןענעוו זיא ,גנונעוואב

 רהעמ ענונ ןעוועגנ סָאד זיא רעבָא ךילנעזרעּפ ריס .נינייוו ץנאנ

 ,סערעדנא סעלא יו

 ננטלַאּפש רעד ןיא עלָאר ןיימ ,ָאזְלַא ,טפערטאבנא סָאװ

 ,גנוגעוואב רעשידיא רעד ןיא ןעלקיווטנע ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ

 לָאז רעזעל רעד ןעוו ,ןערעלסרע וצ רהיא ןעוועג ךילנעמנוא טלָאװ

 טפאשרעה ס'ןָאילעד ןופ רעטקאראכ םעד טימ טנאקאב ןייז טינ

 טָאה טפאשרעה עוזיד .טייצ רענעי ןיא גנונעװַאב רעזנוא ןיא

 -.רעביא טָאה סולפנייא רהיא ןוא גנוקריוו עקראטש אזא טאחענ

 א טעדליבענ ךיז טָאה סע זא ,ןעדאילס עפיט עכלעזַא ןעזָאלענ

 -נאווצ ייב ךיורבעג ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,"םזינַאילעד , טרָאװ

 ,רחאי גיצ

 בָאה טשרעוצ ןוא ,רימ ראפ רעטלע ליפ ןעוועג זיא ןָאילעד

 -וּפָאּפ םהיא ןעמלַאהעג בָאה ךיא ,טקעּפסער טאהעג םהיא וצ ךיא

 ןעוועג ןאד ןיוש ןענייז "ןענָאיצקעס , עשידיא ערעזנוא .ןעכאמ רעל

 ךיא בָאה ; גנונעוואב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ לייט עגיטכיוו א
 ןוא ייטראפ רעד ןופ ןעננולמאזרַאפ עשידיא ףיוא טרהיפעג םהיא

 ךיא .ןעסָאנעג יד רַאפ טלעטשעגרָאפ םהיא ןוא סנָאינוי יד ןופ

 זנוא ראפ ןיא רע סניוועג א ראפ סָאו טרעלקרע ןעמעלַא בָאה

 סרושטקעל ףיוא ןעדַאלנייַא םהיא לָאז ןעמ זא ןהעזעג בָאה ךיא ןוא

 .טייקמאזקרעמפיוא עטסערגנ יד ןעקנעש םהיא ןוא סעדער ףיוא ןוא

 טכאמענ ךיילג ןעבָאה רעטקארַאכ ןייז ןופ ןעכירטש עגינייא
 טָאה רע ואוו ,גניטימ םעד ףיוא .,קורדנייַא ןעמענעגנַאנוא ןא
 רעשיטסיסקראמ רעד רעביא רושטקעל עטשרע ןייז ןעטלאהעג
 ןעגידנעטשנַאנוא ןַא ףיוא טָאה רע יוװ ןהעזעג רימ ןעכָאה ,עירָאעט
 וצ םענעי םוא טנַאטאבעד א ןופ ןעמָאנ םעד טהערדעגרעביא ןפוא
 -רעביא טָאה רע זא ,טקרעמאב ךיא בָאה רעטעּפש .,ןענידיילַאב
 םענעי רעדא םעד ןֹופ ןוא ןעמענ ןעהערדוצרעביא ביל טּפיױה
 ןייק ןעקנָאשעג טינ ץלא רעבָא בָאה ךיא .ןעכאמ וצ קזוח
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 סיואכרוד ןענייז ןעגנוהיצאב ערעזנוא .וצרעד טייקמאזקרעמפיוא

 .עטנעהָאנ ןוא עמענעגננא ןעוועג

 רעכירוצ םעד ףיוא ןעוועג ןעמַאזוצ םהיא טימ ןיב ךיא ןעוו

 ןעסיוטשנעמאזוצ רַאּפ א ןעמוקענרָאפ ןעטרָאד ןענייז ,סערגנָאק
 רעסיוועג א ןעזיוועגסיורא ךיז טָאה לָאמ סעדעי .זנוא ןעשיווצ
 טינ ץלא רעבָא בָאה ךיא .טייז ןייז ןופ טייקכילניילק טרָאס

 .ךירוצ ןופ ןעזײרּפָא ןייז ייב .םעד ףיוא טכיוועג ןייק טגיילעג

 ןעבָאה ,(רימ ראפ רעהירפ קרָאי וינ ןייק טרעקעגמוא ךיז טָאה רע)
 ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש ןוא .דניירפ יו טנענעזענ ךיז רימ
 טאהעג גָאט ןעבלעז םעד רימ ןעבָאה ,קרָאי וינ ןייק קירוצ ןעמוקענ
 וינעווע רעטיױוצ רעד ףיוא ,"רָאװלוב עפַאק, ןיא) ןעמַאזוצ רעניד

 ,(טירטס רעטנהעצ ןוא

 ןענייז ךיא ןוא ןָאילעד יװ ןעראוועגנ טנַאמרעד זיא ןעביוא

 ןעבָאה רימ יוװ םעדכָאנ ,ןַארָאטסער ַא ןיא שטנָאל ןעסע ןעגנַאגעג

 זיא שטנָאל ןעזיד ףיוא .קרָאי וינ ןופ רָאיעמ םעד טכוזַאב

 .אנילרעמ טסיכראנַא רענעילַאטיא םעד ןעגעוו דייר וצ ןעמוקעג

 רעכלעוו ןעמָאנ א , ?ָאנירבמעמ , ןעפורעג םהחיא טָאה ןָאילעד

 ואוו ,"טָאכיק ןָאד , ןַאמָאר ןעטמהיראב םעד ןיא טנַאמרעד טרעוו

 ,טכיררַאֿפ םהיא בָאה ךיא .סאּפש א טימ ןעדנובראפ זיא רע

 ןעמונעג טָאה רע .ָאנירבמעמ ןעפורעג רעדיוו םהיא טָאה רע רעבָא

 א זיא אנילרעמ זא טרעלקרע בָאה ךיא .,םהיא ןופ קזוח ןעכַאמ

 רָאנ טינ טקעּפסער סיורא טפור רע זא ןוא שנעמ רעשיטַאּפמיס

 ךיז טָאה ןָאילעד .ךיוא ןעטסילַאיצַאס ייב רָאנ ,ןעטסיכרַאנַא ייב

 ,רעטעּפש .לַאטנעמיטנעס-וצ ןיב ךיא זא ,טגאזעג ןוא טכאלוצ

 ןעמוקעג זיא ,ןערעזנוא ךערּפשעג ןעבלעז םעד ןופ ףיולראפ ןיא

 .ן'גניק דראוודע ןענעוו דייר וצ

 ,ןעפורעגסיוא רע טָאה --- ! רעקייפ רעד ,הֶא --
 ,ןעראוועג טניוטשרע ןיב ךיא

 ןעדייר וצ טינ ןעטעב ךייא זומ ךיא ,ןָאילעד עסָאנעג --

 רעשיסור רעד ןופ עלַא רימ ןעמעוו וצ ןַאמ ןעזיד ןענעוו יוזא

 עטסעב יד ןופ רענייא זיא רע .טקעּפסער רָאנ ןעבָאה עינַאלַאק

 | .קרָאי וינ ןיא ןעשנעמ
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 ןיימ ןעריירסיוא רע טנעלפ ױזַא) ! ןעהייק ,ןעהייק ,הע ---
 ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,גנוי רָאנ ךָאנ טייז רחיא (ןעמָאנ |

 וצ תוכייש עטקעריד ןייק טינ ןעבָאה ןעטייקגיניילס עזיד
 ייז .טדרערעג ןעביוא ןעבָאה רימ עכלעוו ןענעוו ,ןעגנוריסאּפ יד
 ןוא ןע'ןָאילעד ןופ דליב-רעטקארַאכ א וצ תוכייש א רעבָא ןעבָאה
 טלעקיווטנע ךיז ןעבָאה זנוא ןעשיווצ יוזא יו עטכישעג רעד וצ
 ,ןעגנוהיצאב עכילדנייפ

 רעד ןופ גנולײטּפא רענאקירעמא רעד ןיא לעבָארט רעד
 ןעמָאנ ן'טימ טסילאיצַאס א בילוצ ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה ייטראּפ
 רעגיטומ-טוג ,רעכילחערפ ,רעקיד ,רעכיוה א --- ןרעהטָאס סלרַאשט
 ףיוא ןעבעגקעװַא רע טנעלפ ןעטנעס עטצעל ענייז  ,רעדנעלגננע
 זיא גנוניטפעשַאב עטַאװירּפ ןייז .ייטראּפ רעשיטסילאיצַאס רעד
 זיא רע .ןעקעטָאילביב ראפ טײבראד-נַאלַאטַאק ןיא ןענַאטשַאב
 ,םעד ףיוא טסילאיצעּפס א ןעוועג

 ךיוא ןָאילעד זיא טשרעוצ ןוא ,טבילעג םהיא ןעבָאה עלַא
 ,ןָאילעד ,רע .דניירפ עטסמירַאװ ענייז ןופ רענייא ןעוועג
 זע ורט ןיא יח ,הֶא; :םהיא ןעגעװו טגָאזעג לָאמַא רימ טָאה
 ,(לָאטש יו לעיַאר ןוא דילָאס זיא רע) "לעיטס

 ןרעהטָאס סלרַאשט : עטכישעגנ אזא ןעפערט רעבָא ךיז ףרַאד
 ,ךוב-?עמאז רעדָא ,קאנרושז ַא ןופ רָאטקאדער רעד ןעוועג זיא
 ףעד ןופ ןעטסנונ וצ קינקיּפ א וצ ןעבעגעגסיורא טָאה ןעמ סָאװ
 ,ןעציטָאנ יד ןיא רע טָאה פאנרושז ןעזיד ןיא ןוא ; גנונעוַאב
 ןיא ןָאילעד .ןעמָאנ ס'ןָאילעד ןעזָאלעגסױרַא ,ןהעזרַאפ ַא ךרוד
 -ראפ ןצ םהיא ןעגנאפעגנָא טָאה ןוא אנוש ןייז ןערָאװעג ןַאד
 ,ןענלָאפ

 םעד רעביא ךוב א ןֹופ רעסאפרַאפ רעד ןעוועג זיא ןרעהטָאס
 טָאה .ילירנ סייראה טסילַאנרושז רענַאקירעמַא ןעטמהירַאב
 טפורּפענ טָאה רע רעכלעוו ןיא ,רושטקעל א ןעטלאהעג ןָאילעד
 טָאה ייברעד ןוא ,שיטסילַאיצַאסײטנַא זיא ךוב רעד זא ,ןעזייװַאב
 רעד ףיוא ןעוועג ןיב ךיא .ךילנעזרעּפ טריקַאטַא ןע'ןרעהטָאס רע
 ךיא .ןעטאבעד יד ןיא טרָאװ סָאד ןעמונעג בָאה ןוא רושטקעל
 טימ ןעק ןעמ, :רהעפעגנוא עדנענלָאפ סָאד טנאזעג בָאה
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 רעשיטערָאעט רעד .וצ גוצעב ןיא ןעדיטַאבעד רשפא ןע'ןרעהטָאס

 -איצַאס רעמונ א ךָאד רעבָא זיא רע ;םֹוילאיִצֶאס ןייז ןופ טייז

 ךס ַא טלַאהטנע ךוב ןייז ןוא ,גנוגעוַאב רעד יירט תמא ,טסיל

 רעד ןענעק ,רעדיו ,ן'תועט עשיטערָאעט ענייז .ףָאטש עטונ

 ןליפא לָאז ןעמ ביוא ,סלַאפנעדעי ,ןָאט טינ ןעדָאש ןייק יײטרַאּפ

 ןעמ ןעק ,ךוב ן'פיוא קיטירק ס'ןָאילעד טימ ןענַאטשרַאפניײא ןייז

 ןָאט םעד טימ ןעלעטשנעדירפוצ טינ ךיז טרַא ןייק ףיזא רעבָא

 ?,ךילנעזרעּפ ןרעהטָאס עסָאנעג ןעגעוו טכיורבעג רע סָאװ

 ןוא ,סינרעטיב ןהֶא ןעטלאהעג ךיא בָאה עדער עצרוק עזיד

 .ןעטלאהעגנָא ץלא ןעבָאה ןעגנוהיצַאב עכילדניירפ ערעזנוא

 ןרעהטָאס ןופ גנונלָאפרַאפ ןייז ןיא רעבָא זיא ןָאילעד

 | .רעטייוו ןעננאנעג

 ױזַא) "?ּפיּפ יהד, ןַאגרָאײטרַאּפ רעזנוא ןופ רָאטקַאדער טלַא

 -ַאודע ס'נעמקריָאװ, .רענידרעהירפ .רעד ןעסייהעג טציא טָאה

 ןעגעג ץיטָאנ ןעטפַאהלעקע ןַא ןעבירשעגפיוא רע טָאה ,("טיעק

 וצ טכַאמעג ןוא טמירקעגרעביא םהיא טָאה רע .ןע'ןרעהטָאס

 .ןעּפורעגנָא טינ ןעטרָאד םהיא רע טָאה ןעמָאנ ן'טימ .טָאּפש

 ןענייז עלַא ןוא טניימ רע ןעמעוו טנעקרעד רעבָא ןעבָאה עלימ

 : .טכארבענפיוא ןעוועג

 -טימ ַא ןעוועג ןַאד זיא ןרעהטָאס זא ,ןעקרעמַאב ףראד ןעמ

 .ייטראּפ רעזנוא ןופ עטימָאק וויטוקעזקע רעֶלַאנָאיצַאנ רעֶד ןופ דילג

 םענײמעגלַא ןַא ףיוא ןערָאװעג ןעמונענפיוא זיא עגַארפ יד |

 ַא ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא זיא רעכלעוו ,ײטרַאּפ רעד ןופ גניטימ

 64 ןיא) םואעסייל רָאבייל רענַאקירעמַא םעד ןיא ,טכאנ-וצ-תבש

 בָאה ךיא .גניטימ רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס .(טירטס עטרעפ טסיא

 ןעקורדסיוא עפרַאש רעבָא עכילפעה ןיא .טרָאװ סָאד ןעמונעג

 ןעמ ביוא, .עקַאטַא עטלעטשרַאפ ס'ןָאילעד טריקיטירק ךיא בָאה

 לאנָאיצַאנ ס'ייטרַאּפ רעד ןופ .דילגטימ ַא ןעלדנאהַאב יוזא ןעק

 "רקפה ַא סָאד זיא ןַאד ,אפונ ןַאגרָא-ײטרַאּפ םעד ןיא וויטוקעזקע

 ךיא בָאה --- " !ליװ ןעמ סָאװ ץלַא ןָאטּפָא ןעק ןעמ ןאוו .,טלעוו

 ןע'ןָאילעד ךיא בָאה עדער ןיימ ןופ ףיולראפ ןיא .ןעירשעגסיוא

 ורט,, זיא רע זַא טגָאזעג ןע'ןרעהטָאס ןעגעוו טָאה רע זַא ,טנָאמרעד

 | ."?עיטס וע
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 ןָאילעד טָאה --- (תמא טינ זיא סע) "ורט טאנ זיא טיא,, --

 .ןעירשעגסיוא

 ךיא בָאה ,רימ רעטניה ןעלייצ עכילטע טימ ןעסעזענ זיא רע

 : טנאזעג ןוא םהיא וצ טרעקענמוא ךיז

 וָאנ וי דנע ,ראייל א רַא וי ןעהד ,ורט טַאנ זיא סיהד ףיא,

 ,רענניל ַא רהיא טייז ןַאד ,תמא טינ זיא סָאד ביוא) ?!טיא

 | ,(טוג ץנַאג סע טסייוו רהָיא ןוא

 ןענייז עדנעזעוונַא יד ןופ עליפ .המוהמ א ןערָאװענ זיא סע

 ןַאמרעשט רעד .טכארבעגפיוא ןערָאװעג "רַאיײל , טרָאװ ןיימ ןופ

 רע ןוא ,רעביארָאפ ןיוש זיא טייצ-רענדער ןיימ זא ,טרעלקרע טָאה

 -ןעביוא רעד טָאה ןַאד .רעמַאה ןייז טימ ןעּפאלק ןעמונענ טָאה

 ץ'פיוא ןעווענ דנעזעוונָא ןיא רעכלעוו ,סילינ ריאמ רעטנַאמרעד

 יד ןערעגנעלרַאפ רימ לָאז ןעמ זא ,גַאלשרָאפ א טכַאמענ ,נניטימ

 ןיא טצעזענטרָאפ בָאה ךיא .ןעננאנעגכרוד זיא סָאד ןוא ,טייצ

 טייהיירט ס'ןרעהטָאס ןענעוו טדערעג בָאה ךיא .ןָאט ןעבלעז םעד

 ךיא ןוא ,רעטקאראכ ןעשיטַאּפמיס ןייז ןענעוו ןוא ייטראּפ רעד וצ

 ןענייז סע ךילרהעפענ ןוא שיטַאּפמיסנוא יוװ ןעזיוועגנָא בָאה

 עכילנעזרעּפ בילוצ ןעננונלָאפרַאפ ס'ןָאילעד ויטראּפ רעזנוא ראפ

 וי .ןיימענלא ןיא ןעדָאטעמ ענייז ןוא ןעכאזרוא

 טפומענ רעהירפ טייצ רעסיוועג א טיפ טָאה רעכלעוו ,סילינ

 רעד ןופ ךילנטימ א ןעוועג זיא ,קרָאי וינ ןייק איפלעדאליפ ןופ

 םעד ןופ ןוא "ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ גנוטייצ - רעטייברַא
 טימ ןענַאטשראפנייא ןעוועג רעבָא זיא רע .טַאר-סגנוטלאוורַאפ
 ,ןעסָאנעג עשטייד ענינייא ןעוועג ךיוא ןענייז לָאז ןיא .רימ

 ייז ןוא ,קורדנייא ןעטכעלש ַא טכַאמענ טָאה ןָאילעד ןעמעוו ףיוא

 טייצ רענדער ןיימ ןערעננעלראפ וצ נַאלשרָאפ סע'סילינ ןעבָאה

 ןיא זיא טעטירָאיַאמ א זא ,רעבָא ביולג ךיא .טציטשרעטנוא
 ייז ןופ עֶליִפ ןעבָאה ךָאד .םעד ןענעג ןעוועג טנעמָאמ םענעי

 "וצייב ףיוא .ןעדייר רעטייוו ןעזָאל רימ לָאז ןעמ זא ,טמיטשענ

 ,=םינלעב רעמיא ךיז ןעניפענ טיַאפ ַא ןעניואוו

 -עגוצ ,גניטיס ַא ףיוא ,רימ ןצ זוא רעטעּפש רהָאי רַאּפ ַא םיט (*
 יד טגָאועג רימ וצ טָאה ןוא עסַאנעג רענַאקירעמַא ןַא ןעמוק
 ,גנומיט םענעי טקנעדעג רהיא ,ןַאהַאק עסָאנעג, :רעמרעוו עדנעגלָאפ



 ןעבעל ןייט ןופ רעמעלב 209

 טציטשרעטנוא ןאד ןעבָאה סָאװ ,ןעסָאנעג יר ןעשיווצ

 עמירַאװ -- ןעשטייד ייווצ ןעוועג ןענייז ,גַאלשרָאפ סע'סיליג

 םענייא : טמארגעג ךיז ןעבָאה ןעמענ ערעייז ,ךיז ןעשיווצ םירבח

 םענייא רעיִאב -- ןעטייווצ םעד ןוא רעיָאס ןעפורעג ןעמ טָאה

 ןעמ .ןהעזעג טינ לָאמנייק טעמכ ןעמ טָאה ןערעדנַא םעד ןהֶא

 ערעייז ןוא ,גניליווצ ןעניטסייג ןימ ַא סלַא טכַארטַאב ייז טָאה

 .וצרעד טסַאּפענ רָארנ ךיז ןעבָאה ןעמענ-כנַארנ

 ענעבעגרעביא-ףיט ,עכילרהע ,עכַאפנייא ןעוועג ןענייז ייז

 ןענייז ייז ןוא ,להיפעג-רָאמוה ןעסיוועג ַא ןהֶא טינ ,ןעטסילאיצאס

 רעכלעוו ,ףמַאק ןָאילעדײטנַא םעד ןיא .טבילַאב ןיימעגלַא ןעוועג

 רעד ףיוא ןעוועג רעמיא ייז ןענייז ,טלעקיווטנע לענש ךיז טָאה

 םענעי טקנעדעג סָאװ רעדעי ןוא ,טייז רעשיטסינָאילעדײטנַא

 ןעשיטַאּפמיס .ןעווד ןופ לייטנא םעד ךיוא טקנעדעג ,ףמַאק

 ,םהיא ןיא ?גניליווצ ,

 טָאה ?עקיטרַא ןרעהטָאס ס'ןָאילעד רעביא ננולמאזרַאפ יד
 רעזיד ףיֹוא רעבָא .ןעטַאטלוזער עטקעריד ןהֶא טנידנעעג ךיז

 ס'ןָאילעד ןעגעג ןעטערטסױרַא םענעפָא ןיימ ךרוד ,גנולמַאזרַאפ

 רעכלעוו ,םהיא ןענעג ףמאק רעד ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה ,ןעדָאטעמ

 טנעווא םענעי עדער ןיימ .,ןעסקאוועגרעדנַאנאפ ןאד טניז ךיז טָאה

 רעד ןיא םזינָאילעד םעד ןענענ סָאש רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 עכילטע ןעניוצעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ןעטכאלש ןופ עהייר רעננַאל

 .גיז ַא טימ ןעראוועג טניורקעג ךילדנע ןענייז עכלעוו ןוא רהָאי

 טלהעצרעד זיא ָאד רעכלעוו ןענעוו ,גנולמַאזרַאפ רעד ךָאנ

 ןעמונעגפיוא לעיצעּפס עטכישעג ןרעהטָאס יד ןיא ,ןערָאװעג

 רַאפ סָאװ טקנעדעג רהיא ?רענגיל ןע'ןָאילעד ןעפורעג טָאה רהיא ואוו
 ןענייז סָאװ יד ןופ רענייא ןיב ךיא ,לעװ ?ןערָאװעג זיא סע המוהמ ַא

 רעטציא ךייַא ליוו ךוא .טכַארבעגפיוא ךילקערש ךייַא ףיוא ןעוועג ןַאד

 טלָאװעג ךיז בָאה ךיא ןוא רעשט ַא טּפַאכעג ןַאד בָאה ךיא זַא ,ןעגָאזסיוא

 ןעמ .ןערָאװעג ךוא ןיב דליוו ּוזַא .ךיא ףיוא ןעטסעמרַאפ

 זַא טגידנוקרע ךיז ךיא בָאה ןַאד טניז .ןעטלַאהעג קורוצ םיוק ךימ טָאה

 טכער טַאהעג טָאה רהיא וַא ןוא ,טכער טַאהעג דנעװָא םענעי טָאה רהוא

 טשרעוצ םהֹוא בָאה ךיא .ןע'ןָאילעד ןעגעג ףמַאק ןעצנַאג רעויַא טימ

 .ןענַאטשרַאפ טונ
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 ַא טַאהעג בָאה ךיא .,ןָאשקעס רענַאקירעמַא רעד ןופ ןערָאװעג
 עצנאג יד זא ,ןענָאז טינ לָאז ןעמ רעבָא םוא ,םעד ןיא טנַאה
 ןעוועג טינ גניטימ םעד ףיוא ךיא ןיב ,רימ ןופ טמַאטש עטכישעג
 .דנעזעוונָא

 סָאװרַאפ ןערעלקרע וצ ןע'ןָאילעד טרעדָאפענפיוא טָאה ןעמ

 -נוא ןוא רעטרעוו-ףמיש ליפ ױזַא "לּפיּפ יהד , ןיא טכיורבעג רע

 רע סאוורַאפ ןוא ,ןעמענ ןופ ןעשינעהערדרעביא עגידנעטשנא

 ןייז ןיא .,עטימָאק וויטוקעזקע רעד ןופ דילגטיס ַא םריקַאטַא

 יד טפורפעג ,טָאּפש ןופ ןָאט ַא טימ טשרטולכ ,רע טָאה רעפטנע

 ךיא זא ,סע טגָאז רעװ, .טלעג-ןיילק וצ ןעכַאמ ענארפ עצנַאג

 טנַאזעג רע טָאה---? לעקיטרַא ןעזיד ןיא ןע'ןרעהטָאס טניימעג בָאה
 -ָאהט טניימעג בָאה ךיא זַא ,עגינייא ןעגָאז טָא--לעביימש א טימ

 ,טַאקָאװדַא רענאקירעמַא רענענָאזעג-יירפ ַא) ?ןע'ןאמקייוו סאמ
 לַארעביל , ם'נופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא רעכלעוו

 רעבא זיא רע .ןעוװעג טינ רע ןיא טסילאיצַאס ןייק ,?בָאלק

 םעד ןענעייל ןעמונעג טָאה ןָאילעד .(זנוא וצ טנעהָאנ ןענַאטשעג
 טָאה עזארפ רעדעי ייב ןוא ,עזארפ ךָאנ עזַארפ ,ץיטָאנ ןעטנָאמרעד

 ףיוא טינ ,ןע'אמקייוו ףיוא ןהעג ןעק יז זא ,ןעזייוו טפורּפענ רע
 .ןע'ןרעהטָאס

 -ירעמַא ןא ןעגנורּפשענפיוא זיא ןעזעל ןייז ןופ ןעטימ ןיא

 .טרעבע ןעמָאנ ן'טימ עסָאנעג רענַאק

 -סעטָארּפ רע טָאה --- ! ןָאילעד עסָאנעג ,עלייוו ַא טרַאװ ---
 .בלאה א ןוא הרוש א טפיהעגרעביא ָאד ךָאד טָאה רחיא -- טריט

 ,ןעזעלעג טָאה ןָאילעד ןעוו זא ,טגייצעגסיורא ךיז טָאה סע

 ,רעטרעוו יד ,טנלָאפעגכָאנ ןוא ?לּפיּפ , ַא ןעטלַאהעג טרעבע טָאה
 ,םעד ןיא ןענַאטשַאב ןענייז ,טּפיהענרעביא טָאה ןָאילעד עכלעוו
 -סיורא לָאמ רַאּפ א זיא טריקַאטַא טָאה רע ןעמעוו ןַאמ רעד סָאד
 .ןעטָארטעגניײרא רתיא ןיא קירוצ ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ ןעטָארטעג
 ,ייטראּפ רעד ןופ דילנטימ ןייק ןעוועג טינ לָאמ ןייק זיא ןַאמקייװ

 ייז .טסאפענ טינ םהיא וצ ךיז רעטרעוװ עניזָאד יד ןעבָאה ,ָאזלַא
 יז ןָאילעד טָאה רעבירעד ,ןרעהטָאס וצ רָאנ טסאּפעג ךיז ןעבָאה
 .טּפיהענרעביא

 ףיוא קורדנייַא ןעמענעגנַאנוא ןַא טכאמענ טָאה ענעצס יד
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 ןע'ןָאילעד ןעגעג עיצולָאזער ַא ןעמעננָא רעבָא .עדנעזעוונָא עלַא

 .טומ ןייק טאהעג טינ ןעמ טָאה

 זיא ,טכַאנױצ-נַאטיײירפ א ןיא ,םורַא ןעכָאװ רָאַּפ ַא ןיא

 שטנערב רענַאקירעמַא םעד ןופ גניטימ-סטפעשעג ַא ןעמוקעגרָאפ

 טָאה ךָאװ .רענעי ןופ ."לּפיּפ יהד, .דנעזעוונָא ןעוועג ןינ ךיא ןוא

 סאו גנולמאזרַאפ רעסיוועג א וצ גוצעב ןיא ץיטָאנ ַא ןעטלאהטנע

 זיא גנולמאזראפ יד .רעווקס ןָאינוי ףיוא טריסערדַא טָאה ןָאילעד

 : ץיטָאנ ַאזַא טקורדענ ןָאילעד טָאה ָאזלא .טכוזאב טכעלש ןעוועג

 ,ילרעדואּפ סנערעט זא ,גנַאלק ַא טיירּפשרַאפ ךיז טָאה סע,

 רענייא ןייז טעװ ,קרָאי וינ ןיא טציא דָארג ךיז טניפענ רעכלעוו

 ",ןעסַאמ יד ןעטלַאהעגקירוצ טָאה סָאד ןוא ; רענדער יד ןופ

 ווא סטיינ יד ןופ רעדנירג רעד ןעוועג זיא ילרעדואּפ

 א טָאה עכלעוו ,(סנָאינוי דיירט ןופ גנוגינייארַאפ ַא) "רָאבייל

 עטנינייאראפ יד ןיא טכאמ ערעייהעגנוא ןא טאהעגנ טייצ עשביה

 ןָאשיירעדעּפ ןעקירעמַא, ןייז טָאה סרעּפמָאג ?עוימעס .ןעטאאטש

 םטיינ, יד וצ עיציזַאּפָא סלא ,רעטעּפש טעדנירגעג "רָאביײל ווא

 ווֶא םטיינ, יד .גלָאפרע טאהעג טָאה סרעּפמָאנ ןוא "רָאבייל ווא

 . .גנֹוטײדַאב רעייז ןערָאלרַאפ זייווכעלסיב ןַאד ןעבָאה "ראבייל

 ,עלָאר עסיורג א טליּפשעג ייז ןעבָאה ןעוהָאי עטשרע יד ןיא רעבא

 ןעשנעמ עטסרעלוּפאּפ יד ןֹופ רענייא ןעוועג זיא ילרעדואּפ ןוא

 ףיוא ןעראוועג טלהעוורע רערעדנא ןא זיא רעטעּפש .אקירעמא ןיא

 טינ תושממ ןייק ןאד ןיוש טָאה עיצַאזינַאגרָא יד רעבָא .ץַאלּפ ןייז

 םָאה ,אד ןעדייר ריס רעכלעוו ןענעװ טייצ רעד ןיא .טאהענ

 א טָאהעג טָאה רע ואוו ,ןָאטננישאװ ןיא טניואוועג ילרעדואּפ

 ןיוש רע זיא גנונעװַאב-רעטייברא רעד טימ .,עלעטשיסננוריגער

 טוג ןעוועג ץלַא רעבָא זיא ןעמָאנ ןייז ;ןעדנובראפ ןעוועג טינ

 | יי ,טנַאקַאב

 : עדנעגלָאפ סָאד טגאזעג ןוא טראוו סָאד ןעמונעג בָאה ךיא

 .דַארק א רע םהיצ ךילנהעוועג .רענדער רעטוג א זיא ןָאילעד ,

 ןעק סָאד .טכוזַאב טוג ןעוועג טינ גניטימ ןייז זיא לָאמ ןעזיד

 עסָאנעג ,טלעוו רעד ןיא רענדער ןעטסעב םעד טימ ןעפערט רעבָא

 יהד. ןיא ןערהעלקרע וצ גיטיונ רַאפ ןעטלַאהעג רעבָא טָאה ןָאילעד
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 ןוא ,טכוזַאב טוג ןעוועג טינ זיא גנולמַאזרַאפ ןייז סָאװרַאפ "לםיפ

 "רַאפ ךיז טָאה סע ןַא ,טגָאז רע ?ןָאטעג סָאד רע טָאה ױזַא יוװ

 "וצ טָאה סָאד זַא ןוא ןעמוק טעװ ילרעדואּפ זַא ,גנַאלק ַא טיירּפש

 טָאה גנַאלק ַאזַא זַא ,טהעטשרַאפ רעדעי .ןעסַאמ יד ןעטלאהעגקיר

 יו .ןעטײרּפשרַאפ טנעקעג טינ ךיז טָאח ןוא טײרּפשרַאפ טינ ךיז

 ךַאפנייא זיא סע ? גניטימ ןעשיטסילַאיצַאס א וצ ילרעדואּפ טמוק

 טריסנַאנַא טכָאװ סע ןעוו .ץלַא טינ זיא סָאד רעבָא ,ךילרעכע?

 רעסיורג א ןעמוקעג אקוד טלָאװ ,ןעדייר טעװ ילרעדואּפ זא ןעוועג

 ענייז ןופ עליפ ןערעה ןעמוקענ םהיא ןעטלָאװ ,סנעטשרע .םלוע

 ךיוא ןעטסילאיצַאס וליפא ןעטלָאװ ,סנעטייווצ ןוא ,רעגנעהנָא

 רעדעי ,ץורית רעשרעדניק א זיא סע .טייקנידעניינ סיוא ,ןעמוקענ

 ןעמ טכַאמ ןעדָאטעמ עכלעוא טימ .תמא טינ זיא'ס זַא ,ןעז ןעס

 .טָאּפש וצ רָאנ "ליפ יחד,

 טָאה ,רימ ןעבעל ןעסעזענ זיא רעכלעוו ,סאנָאי רעדנאסקעלא

 ם'ןָאילעד טריקיטירק טָאה רע .רימ ךָאנ טרָאװ סָאד ןעמונעג

 .ןיימעגלא ןיא רָאטקאדער סלא ןעדָאטעמ

 רע טָאה ןערעפטנע וצ טרָאװ סָאד טאהעג טָאה ןָאילעד ןעוו

 : יוזא ןעגנאפעגנָא

 ?פמול א זיא ילרעדואּפ זַא ,ןאהאק עטָאנעג טנעקייל ---

 ךיא בָאה -- ? ענארפ רעד טימ ןָאט וצ סָאד טָאה סָאװ ---

 | ,טגערפעג

 : רעטייוו ! ּפמול א זיא ילרעדואּפ זַא ,וצ טינ רע ,אהַא --

 טריסנָאנַא טרעוו ּפמול א ןעוו זַא ,וצ ךיוא ןַאהַאק עסָאנענ טיג

 גניטימ שוא ןופ ןעשנעמ עגידנעטשנא ןעפראד ,רענדער סא

 הי ? ןעכייוו

 בָאה -- ןעכייװ ףראד ןע מס ביוא טינ זיא ענארפ יד

 .טינ טכייוו ןעמ זא ,זיא טקאפ רעד - - טרעפטנעעג ךיא

 ּפמול ַא ןופ ןעכייוו ףראד ןעמ זַא ,וצ טינ ןַאהַאק ,אהַא ---

 ןאגרֶא ןעשיטסילַאיצַאס א ןיִא סָאד טביירש ןעמ ןעוו ךָאד ןוא

 ' ,טינ םהיא טלעפעג

 -ענסױרַא טָאה לעדיירד ערטיכ-שרעדניק ,עניליב עזיד ןוא

 טנעה יד .ןערָאװעג טניוטשרע ןיב ךיא !! טנעמסידָאלּפַא ןַא ןעפור
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 "וצ רעטיב ךיז טָאה סַאנָאי .,ןעזָאלענּפָארַא רימ ייב ךיז ןעבָאה

 .טגָאזעג רימ וצ רע טָאה---/ 4? ןעכַאמ ןעמ ןעק סָאװ ,ונ, :טכַאג

 ןעבירטעג םהיא ןעבָאה טאהעג טָאה ןָאילעד סָאװ ןעגיז יד

 ןעגעג ענַאלק עלעמרָאפ ַא ןעבעגנעגנָא טָאה רע זיב ,רעטייוו ץלַא

 ןופ ןעסילשסיוא םהיא לָאז ןעמ זַא ,גנורעדָאפ ַא טימ ןע'ןרעהטָאס

 -ניא טימ עתייר עגנאל ַא ןעבירשעגפיוא טָאה רע .ייטראּפ רעד

 :טעטילעג טָאה ייז ןופ ענייא ,(ןעגנונידלושאב) סטנעמטייר
 ,טרערעג ךאפנייא ."סדנָאפ יטראּפ ווא ןָאשיײאירּפָארּפַאסימ ,

 ,טלעג-ײטרַאּפ ןעמונענוצ טָאה ןרעהטַאס זא ,סע טסייה

 וויטוקעזקע רעד ןופ ןערָאװעג טרעהעגסיוא ןענייז ןענַאלק יד

 -יײברַא עשטייד ןופ ןענַאטשַאב סנעטסיימ זיא עכלעוו ,עטימָאק

 ןענייז ייז .(ןעווענ טינ דילנטימ ןייק ןַאד ןיוש ןיב ךיא) רעט

 -ירּפָארּפַאסיט, םעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג ךילכעזטּפיױה

 טגידלושַאב לָאז ןרעהטָאס רעכילרהע רעד זַא .טקנוּפ ןָאשייא

 .סעיינ ערנעניוטשרע ןַא ןעוועג ייז רַאפ זיא ,ךַאז ַאזַא ןיא ןערעוו

 םוצ טלעטשעגקעװַא רעבָא גנוגידלושַאב עזיד טָאה ןָאעילעד

 סעדער עגיטפינ ןערעהסיוא טזומענ טשרעוצ טָאה ןעמ ןוא ,ףוס

 ןע'ןרעהטָאס טָאה רע עכלעוו ןיא "סנעכערברַאפ , ערעדנַא ןעגעוו

 | ,טנָאלקעננָא

 רעטסרעווש ןוא רעטצעל רעד וצ ןעמוקענוצ ןעמ זיא ךילדנע

 ַא ןופ עזָאּפ רעד ןיא טלעטשענ ךיז טָאה ןָאילעד .גנונידלושַאב

 ןעמונעג ןוא ,ןרָאצ טימ לופ ,טייקטסנרע טימ לופ ,רָארוקָארּפ

 -ַאטשַאב זיא עדער "רעגידנרָאצ , ןייז ןופ רקיע רעד .,ןערעקַאלפ |

 : ןעדנענלַאפ ןיא ןענ

 ּפִא שטנערב רענַאקירעמַא רעד טלַאה טנעװַא גָאטנוז

 סרושטקעל יד ךָאנ ,רעווקס ןָאיני 8 רעמונ ןיא סרושטקעל

 ןרעהטָאס טָאה גָאטנוז אזא ןוא ַאזַא ןיא .ןעטַאבעד רָאפ ןעמוק

 טָאה רע .ןעטנַאטַשבעד יד ןופ רענייא סלַא טרָאװ סָאד ןעמונעג

 ,?שיטסילוּפָאּפ , סיואכרוד ןעוועג זיא עכלעוו עדער ַא ןעטלאהענ

 ןעמונראפ ןרעהטַאס טָאה עדער רעזיד טימ .,שיטסילַאיצַאס טינ

 ;ןעדנוטש יירד ראפ ראלָאד סקעז טסָאק לָאה רעד ,טונימ גיצנאווצ
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 ייטראּפ רעד ייב ט'בנג'עגקעוַא טָאה ןרעהטָאפ זא ,ָאזלַא ,טסייה'ס

 ,טנעס גיצעביז
 עטימָאק וויטוקעזקע רעד ןופ רעדילגטימ יד ןופ עגינייא

 ,גנוגידלושאב רעשרעדניק רעזיד ןופ טכארבעגפיוא ןעראוועג ןענייז

 ןילַא רעבָא טָאה רע .,ןעסָאלשעגסיױא טינ ןע'ןרעהטָאס טָאה ןעמ

 ןופ םהיא טָאה ןָאילעד ,ןעגניטימ יד ןעכוזַאב וצ טרעהענפיוא

 .ןעבירטראפ ייטראּפ רעד

 טימ ,לאג טימ ןוא טפיג טימ לופ ןעוועג זיא ??ּפיּפ יהד,

 .ןעשנעמ עשיטאּפמיס ףיוא סעקַאטא עטפאהלעקע
 .ןעגָארטראפ טנאקעג טינ סָאד ןעבָאה ןעסָאנעג יד ןופ עליפ

 .גנוטכיר ןָאילעדײטנַא ןא ןעסקאוועגסיוא זיא סע

 ךיא ןעכלעוו ,ן'טכָאפ ָאנוי טימ ט'רבח'עג ךיז טָאה ןָאילעד
 שטייד א -- טכָאפ רעזיד .דנאב ןעטייווצ םעד ןיא טנַאמרעד בָאה

 א ןופ טכיזעג א ןוא רוניפ א טימ ,רהָאי גיסיירד ןוא עכילטע ןופ

 ןעוועג זיא --- רעגיהעפ א ,רעװָאקלָאט א ,רעטעדליבעג א ,לעגניא

 יו טקַאט רהעמ טָאהענ טָאה רע ןוא ןָאילעד יו שנעמ רערעסעב ַא

 רעמיא רימ רַאפ זיא סָאד .טציטשעג םהיא רע טָאה ךָאד ןוא ,רע
 טינ ןע'ןָאילעד וצ רע טָאה ןעצראה ןיא זא .,שינעטער א ןעוועג

 םוצ ,לָאמ ןייא .טסואווענ ךיא בָאה סָאד -- טקעּפסער ןייק

 ס'ןָאילעד ןיא טגאזעג רימ רע טָאה ,סאּפש ףיוא בלאה ,ליּפשייב

 -נעלַאה א רָאנ ,טסירק ןייק טינ רָאנ זיא ןָאילעד זַא ,טייהנעזעוונא

 עוועל-רעדדןַאװ רָאנ זיא ןעמָאנ רע'תמא ןייז זַא ןוא ; דיא רעשיד

 .("עוועל-רעדדץַאװ, ןופ גנוצעזרעביא עשינַאּפש א ןיא ןָאילעד)

 געט רָאַּפ ַא .סאּפש ַא ראפ ןעמונעגנָא ןַאד סָאד טָאה ןָאילעד
 ,ןעזייוואב וצ רימ הימ יד ןעמונענ ךיז רע טָאה רעבָא רעטעּפש |

 לָאמ ןייק ךיא ןיב ,ןעמעלַא ךָאנ .,(?דיא ןייק טינ זיא רע זַא

 .טינ יצ דיא א זיא רע יצ טנייצרעביא ןעוועג טינ

 ַא ווא רע זַא ,ןעגנַאלק ןעגָארטעג ןײמעגלַא ןיא ךיז ןעבָאה סע (*
 ,אפוג אלעוזענעוו ןיא טינ ןערָאװעג ןעריובעג ךולטנעגווא זוא רע .דיא

 ףעונוא םעניילק ן'פיוא רָאנ ,טגָאזעג לָאמ ערערהעמ רימ טָאה רע יוװ

 טרעהעג רעכלעוו רעבָא ,אלעוזענעוו ןעבעל ךיז טנופעג רעכלעוו ,ָאַאסארוק

 עשידנעלָאה 8 זוא ָאַאסַארוק ,דנאלָאה וצ רָאנ ,קילבוּפעו רענעי וצ טו
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8. 

 ןעסָאנעג עשידיא יד ראפ עגארפ ןָאיל-עד יד רָאּפ גנערב ךיא
 טכאמ ןייז -- ,רעטקַארַאכ ם'נָאיל-עד --- .ךרוד לאפ ןוא

 | .ןעדָאטעמ ענייז ןוא

 טינ ןעניז ןופ ךילבעטשכוב רימ ןיא עטכישענ ןרעהטָאס יד

 ָאד ןוא ,ןעבעל ןיימ ,טלעוו ןיימ ןעווענ זיא ייטראּפ יד .,סױרַא

 ןיא טלעדנאווראפ יז טרעוו םוטנילייה א ןופ יו ןהעזעג ךיא בָאה

 ןעדליוו ןוֿפ עיציזיווקניא ַא ןיא ,סנעניל ןוא סענירטניא ןופ ץענ ַא

 .ןעננוגלָאפראפ עזָאלניז ןוא םזיטַאנַאפ

 רעטקַארַאכ ןעתמא םעד טימ ןענייז ןעסָאנעג עשידיא יד
 ָאד בָאה ךיא סָאװ ץלַא ,טנַאקַאב ןעוועג טינ ךָאנ עלָאר ס'ןָאילעד ןופ
 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא םישעמ ענייז ןענעוו טלהעצרעד ןעביוא

 ייז ראפ זיא יז ןוא ,ננונעװַאב רעד ןופ לייט רעדנעדייר-שילננע

 "נייא רעד ןעוועג ןיב ךיא .טלעוו ערעדנוזאב א יװ יוזא ןעוועג

 -עמא רעד ֹוצ --- ןעטלעוו עדייב יד וצ טרעהעגנ טָאה סָאװ ,רעניצ

 ,רעשידיא רעד וצ ןוא רענאקיר

 ןעסָאנעג עשיריא יד ןעבָאה ענירטניא ןרעהטַָאס רעד ןענעוו
 יז ןוא ,ףירנאב ןעכילטיידנוא ןוא םעניימענלא ץנאג א טאהעג

 זא ,טרעהעג ןעבָאה ייז ןעוו ןוא .טריסערעטניא גינייוו ייז טָאה

 ,ןָאגרַאשז ןעשידנעלָאה ןימ ַא ןעדיור רעניואוונויַא יד ןוא ,עינַאלַאק

 "ָאלקיצנע רעד ןיא .רעטרעוו עשינַאּפשש םימ טשימעגכרוד זיא רעכלעוו

 רהָאי טרעדנוה רָאּפ ַא טוימ ךיו ןעבָאה ןעטרָאד זַא ןעמ טנופעג עידעּמ

 טייליסטפעשעג עלַא טעמכ זַא ןוא ןעדיא להָאצ עשביה ַא טצעזַאב קירוצ

 עשידוא עכלעזַא ןופ ןעמענ יד ןעשיווצ .ןעדוא ןענווז ָאאסארוק ןופ

 םהיא ןעגעלפ רימ) ןָאעל-עד ןעמָאנ-עולימַאפ רעד ךיז טנופעג ןעולימַאפ

 .(רעגייטש ןעשילגנע ןפיוא ,ןָאוליד רעדָא ,ן ָא ' ל ע ד ןעפוד

 רעשידיא רעזיד וצ טרעהעג טָאה ןָאילעד זַא ,ךילגעמ רהעז זוא סע

 ןעמָאנ ןיוז טצעורעביא ןעמ טָאה טכויליפ ןוא ,עילימַאפ ןָאעל-עד

 | .עוועל-רעד-ןַאוװ : רעגוימש ןעשידנעלָאה ן'פיוא

 ןענופעג ךיו ןעבָאה סעינָאלָאק ערהיא ןוא ןוא דנַאלָאה ןיא

 ,ןעמָאנ רעשיועגוטרָאּפ-שינַאּפש ַא זוא ןָאעל-עד ןוא ,ןעדיא עשיזעגוטרָאּפ

 .טַאהעג ןעבָאה ןעדיא עליפ ןעכלעוו
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 ןעטכעלש ַא טכאמעג ייז ףיוא סָאד טָאה ,ןע 'ןָאילעד ףמעקאב ךיא

 רעד זיא ןָאילעד :ךאז ןייא טסואוועג רָאנ ןעבָאה ייז ,קורדנייא

 ףמעקַאב ךיא ןֹוא םהיא ןערידָאלּפא עלא ;  ייטראּפ רעד ןופ רעדיל

 .םהיא

 טָאה רע .ןעסעזעג טינ טנעה עטגיילעגפיונוצ טימ זיא ןָאילעד

 וצ טאר סגנוטלאוראפ רעזנוא טנעקעג טָאה רע סאוו ןָאטעג

 .רימ ןענעג ןעסולפנייאעב

 יסנעליד 91 ןיא ,םואעסייל רָאביײל ןעשידיא רעזנוא ןיא

 עכלעוו ,ןעדיא עשילגנע ,רעדירב ייווצ ןהענניירא ןענעלפ ,טירטס

 ערעזנוא ןעשיווצ טציא ייז ןעבָאה .טרעטענראפ ןע'ןָאילעד ןעבָאה

 ךיא ןעװ .ןעטנעגנא ט'ןָאילעד סלא טי-בראעג ןעסָאנעג עשידיא

 טַאר-סגנוטלַאװרַאפ םעד ןופ רעדילגטימ יד ןעזייווַאב טפורּפענ בָאה

 .גנוטלאה עכילדנייפ א טנענענַאב ךיא בָאה ,זיא ןָאילעד ךילדעש יוװ

 ,ךיא בָאה םָאר-סגנוטלאווראפ םעד ןופ דילנטימ ןייא טימ

 ,טלעטרעוו-וצ קרַאטש ךיז ,ךערּפשענ ַאזַא ךרוד

 ףיוא ןעגנערבוצרָאפ עגארפ ןָאילעד יד ןעסָאלשאב בָאה ךיא

 עכלעו ןעגעװ ,ןעטקירטסיד עשידיא ריפ יד ןופ גניטימ םעד

 עיצולָאזער א ןערהיפכרוד טלאוועג בָאה ךיא .טלהעצרעד ןיגרוב

 ךיא .עיציזָאּפָא ןא טראוורע בָאה ךיא .קיטקַאט ס'ןָאילעד ןעגעג

 .טעטירָאיַאמ א ןענירק לעװ ךיא ביוא טלעפייווצעג ראנָאז בָאה

 .ןעגיהוראב טנעקעג טינ רעבָא ךיז בָאה ךיא

 זיא'ס) גניטימ םֹוצ גידנעהעג ,בוטש ןופ קעװַא ןיב ךיא ןעוו

 ףיוא יורפ ןיימ וצ טגָאזעג ךיא בָאה ,(טנעוַא גָאטיירפ ַא ןעוועג

 ,טסייה סָאד) "ללָאפ ַא רָאפ דיַאר וט גניאוָאג םע יא, :שילגנע

 לעװ ךיא זַא ,ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא ןעטייר הענ ךיא

 .(טײרַאב ץלַא ףיוא ןיב ךיא רעבָא .קינעג יד ןעכערב סיוועג

 ךיא בָאה ןעטקירטסיד עשידיא יירד יד ןופ נניטימ םעד ףיוא

 עיצולאזער א טרעדָאפעג ןוא עטכישעג ןרעהטָאס יד טלהעצרעד

 ןעגנורּפשעגפיוא ןענייז םעד ףיוא .ןעדָאטעמ ס'ןָאילעד ןענענ

 טָאה ןעטספרַאש םא .טאר-סננוטלאווראפ ןופ דעדילנטימ עכילטע

 ףילנטימ א ,ןילסורּפ ןעמָאנ ן'טימ עסָאנעג א טדערעג רימ ןענעג

 ,טריקַאטַא ךיוא רימ ןעבָאה ערעדנא .טַאר-סגנוטלאווראפ ןופ

 ,ןלאפענכרוד זיא גאלשרָאפ ןיימ
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 טָאה רע יוװ ,"עקילק, יד ךילכעזטּפױה טפמעקאב טָאה רעלימ
 םעד טרילָארטנַאק ןעבָאה עכלעוו ,רעדילגטימ עכילטע יד ןעפורעג
 -ילבָאּפ גנוטייצ רעטייברא, רעצנאג רעד טימ טַאר-סגנוטלַאװרַאפ
 רעטסגיטכיוו רעד זיא ,רעדיוו ,רימ ייב .?"ןָאשייאיסאסא גניש
 זיא "עקילק , ןעמָאנ רעד רעבָא ,?םזינָאילעד , רעד ןעוועג טקנוּפ
 .רעטכַארטעגנסיוא ןייק ןעוועג טינ ךיוא

 ּפעק יד ,רעביירש ןוא רענדער יד ,רימ סָאװ טייצ רעד ןיא
 טייברא רעזנוא טימ ןעמונראפ ןעוועג ןענייז ,גנונעוואב רעד ןופ
 דעדילגטימ יד ןעבָאה ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןוא רעדעפ ן'טימ

 -רעניא עצנַאג יד ןעמונעגניירא טָאר-סננוטלאוורַאפ םעד ןופ
 רענדער יד ,רימ .טנעה ערעייז ןיא גנוטייצ רעד ןופ טכאמ עכיל
 וצ טייקמאזקרעמפיוא גינייוו ןעקנָאשעג ןעבָאה ,רעביירש יד ןוא

 ."גנוטייצ רעטייברַא, רעד ןופ עיצַאזינַאנרָא רעכילרעניא רעד
 ןופ טשטילנעגסיורא זייווכעלסיב העד יד ךיז טָאה טרַא ןעזיד ףיוא
 | ,טנעה ערעזנוא

 ןעוועג ןענייז טאר-סגנוטלאווראפ םעד ןופ רעדילגטימ יד
 עיינ ןייק ןעבָאה ייז .סיז זיא טכאמ רעבָא .,ןעשנעמ עכילרהע
 ןיא יז .ןעזָאלעגניירא טינ "ןָאשיײאיסָאסַא, רעד ןיא רעדילגטימ
 עּפורג עטנַאמרעד יד ןוא טפאשרעּפרעק ענעסָאלשרַאפ א ןעראוועג
 .רהיא רעביא ןירעשרעה ענידנעטשלָאפ ַא ןעוועג זיא

 -עטניא גינייוו רעבָא רימ ענארפ עזיד טָאה טייצ עטשרע יד
 -עטניא ןעצנאג ןיימ ןעמונראפ טָאה עגארפ ןָאילעד יד ,טריסער
 .ןעזעוו ןעצנַאג ןיימ ,סער

 טנָאמראפ ןָאילעד טָאה טשרוד-ספמַאק ןוא עיציבמא ,עיגרענע
 -.ראפ טינ רע טגעלפ עכורעוַאז רעטסערג רעד ןיא .,רועיש א ןהָא
 ילבמעסא רעדעי ןופ גניטימ-סענזיב םעד ןעדנעטַא וצ ןעקהעפ
 ןהעג רע טנעלפ יוזא ,ײטרַאּפ רעד ןופ עיצאזינַאנרָא םקירטסיד
 ןעוו ,ןעטייווצ א וצ טדָאטש גערב ןייא ןופ ,גניטימ וצ גניטימ ןופ
 ןעוועג רע זיא ,רעדילנטימ ףניפ רָאנ ןעוועג דנעזעוונא ןענייז סע
 ןעמוקאב טָאה רע סָאװ טכאמ רעד וצ בָאגוצ סלא .רעטסקעז רעד
 רע טָאה ,רערושטקעל ןוא רענדער סלַא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ךרוד
 רעד ןופ ?סקיטילַאּפ , עכילרעניא יד רעביא טכאמ א טיובעגפיוא
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 רע ןוא .,"סָאב , רענידנעטשלַאפ רהיא ןעראוועג זיא רע ,יײטרַאּפ
 טינ לָאמ ןייק רענגעג א ןענעק סָאװ ,ןעשנעמ יד ןופ ןעוועגנ זיא

 -עגסיורא טרַא ןעטסנעלק ן'פיוא רָאנ טָאה סָאװ רעד .ןעהייצראפ
 טינ ויא סָאװ רעד רעדא ,םהיא וצ טייקכילדניירפנוא ןעזיוו

 ,טפאשרעה רעטולָאסבא ןייז ןעבענוצרעטנוא ךיז טיירַאב ןעוועג
 ןוא רעכערבראפ ַא סלַא ןערָאװענ טנעכייצאב ןיוש זיא רענעי

 ,ײטרַאּפ יד ןעזָאלרַאפ טזומעג רע טָאה רעטעּפש רעדָא רעהירפ

 רע ואוו עלעכיב א טאהעגנ גידנעטש ךיז ייב טָאה ןָאילעד

 עכלעוו ףיוא רעדילגטימ יד ןופ "םיאטח ,, יד ןעביירשראפ טנעלפ

 רעצעמיא טָאה רעמָאט .גיוא ךילדניירפנוא ןא ןעפרָאװעג טָאה רע

 סָאד זיא ,גָאט ןָאשקעלע ןעסיוועגנ א ןיא ןעטואוו וצ טלהעפראפ

 -ץיטָאנ ןעשירָארוקָארּפ ןייז ןיא טנעכייצראפ ןעווענ םהיא ייב

 ,טַאנָאמ עכילטע סויד טלָאצעג טינ רענייא טָאה רעמָאט .עלעכיכ

 םענייא ףיוא זיא רעמָאט ; ןעבירשראפ ןעוועג םהיא ייב סָאד זיא

 ןעטאווירּפ ןייז ןיא ףיוא טונ טינ ךיז טרהיפ רע זא גנאלק ַא ןעוועג

 ,םעד ןענעוו עזייוואב טלעמאזעגנָא רע טָאה ,ןעבעל

 ןוא ן'רעיּפסעבָאר ןָא רימ טרעניארע רע זא ,ןענָאז געלפ ךיא

 רעכלעוו ,ן'טסושז ןעס ןעננוי םעד ןָא רימ טרעניארע טכָאפ ָאנוי זַא

 .יבר ןייז יא ,דימלת ס'רעיּפסעבָאר יא ןעוועג זיא

 .ןעיירע?דיז ןוא ןעיירעפמיש טימ לופ ןעוועג זיא ??ּפיּפ יהד,
 .סקניל ןוא םטכער טכיורבענ רע טָאה ?"רעקייפ , טרָאװ םעד

 ןוא ןעכערבראפ א סעּפע ןיא טגידלושַאב םענייא רע טָאה רעמָאט

 ךָאנרעד ןוא רעטרעו עטסטפאהלעקע יד ןעפראוועגנ םהיא ףיוא

 ןעמוקענסיורא זיא עטכישעג עצנאג יד זא טנייצעגסיורא ךיז טָאה

 גנונידלושאב יד ןעגאזטנע ךיז ןָאילעד טנעלפ ,תועט א ךרוד

 ,ןעהיצוצקירוצ

 לָאמַא רע טָאה---,קירוצ טינ למנייק ךַאז ןייק ןעמענ רימ,
 ןעזיוַאב םהיא טָאה רענעי ןעוו ,ןע'ןייטשנייוו דראנרעב וצ טגָאזעג
 זיא ,טריקַאטַא רעטיב טָאה רע ןעמעוו ,עסָאנעג רעסיוועג ַא זא
 .גידלושנוא טולָאסבַא

 טפָא יוזא טכיורבעג רע ,טָאה (יירט) ?לאיָאל, טרָאװ םעד
 ןעמ זא ,ןעסייהעג טשרמולכ טָאה סָאד ."רעקייפ, טרָאװ םעד יו
 ןעמ זא ,ןעסייהעג סָאד טָאה ן'תמא ןיא .ייטראּפ רעד יירט זיאו
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 .ךילבעטשכוב ןעװועג סָאד זיא יזא .ם היא יירט זיא
 ןוא ?עלַאיאל , ףיוא טלעוו יד טלייטוצ רע טָאה ןיז ןעזיד ןיא ןוא
 רעטייברא, רעד ןופ טָאד-סגנוטלאווראפ רעד ,?עלַאיָאלנוא,
 ?ץלָאיאל , ןופ ןענַאטשַאב זיא "ןָאשייאיסָאסא גנישילבָאּפ גנוטייצ
 ?ץלַאיַאל-טינ , ןעוועג ןענייז ,ייז ןעגעג ןעוועג ןענייז סָאװ יד ןוא

 ןייק רע טָאה ךילנעזרעּפ רימ זא ,ןעקרעמאכ ָאד לי ךיא
 רעד ןעוועג ןיב ךיא שטָאכ ,טריקַאטַא טינ גנוטייצ ןייז ןיא לָאמ
 ןעועג ןיב ןוא םהיא ןענעג ףמאק םענעּפָא םעד ןופ רעגנַאפנָא
 ראפ לייוו ןעוועג זיא סָאד יצ ,רענגעג עטסרעטיב ענייז ןופ רענייא
 -ראפ וצ טאהעגנ רימ רע טָאה טעטיראלוּפָאּפ ןייז ןופ ביֹוהְנֶא םעד
 וצ רימ ןעגעג ל?ייו ךאפנייא רעדָא ,ןעמעלַא יו רהעמ ןעקנאד
 סָאד -- טניולעג טינ םהיא ךיז טלָאװ רעטרעוו-ףמיש ןעכיורבעג
 .ןעמיטשאב טינ ךיא ןעק

 א רעניימ ןעגעוו טכירַאב ַא ןעמוקנָא םהיא טגעלפ סע ןעוו
 -מָאק ןענופעג ןעטרָאד ךיז ןעבָאה סע ןוא עדער רעדָא רושטקעל
 טינ לָאמנייק ,ןעקורד ץְלֶא סָאד רע טגעלפ ,רימ רַאפ ןעטנעמילּפ
 -עוו רעטרעוו עכילדניירפ טימ ןָאט סָאד טגעלפ רע יוװ ,ןעקעמסיוא
 םענייא סלַא טקַאפ ןעזיד ןָאמרעד ךיא .ענייז רענגעג ערעדנַא ןעג
 ןעפורעגסיורַא טינ זיא םהיא ןעגעג ףמַאק ןיימ זַא ,ןעזייװַאב יד ןופ
 ןעלהיפענ עכילנעזרעּפ עניימ .ןעלהיפעג עכילנעזרעּפ ןֹופ ןעראוועג
 ,טנידיילאב טינ ןָאילעד טָאה

 ןעטעטכאעג ליפ ,ןעטלַא םעד ,ן'סַאנָאי רעדנַאסקעלַא וליפא
 -רַאפ ףיוא ןענידיילַאב ,ןעכַאלסױא ,ןעפמיש רע טנעלפ ,ן'סַאנָאי
 ,טינ לָאמ ןייק --- רימ .םינפוא ענעדיש

 "קיטילָאּפ עזָאלסימָארּפמָאקח א ןענעו טדערעג קר טָאה רע
 רע .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ךעּפ ןוא ?עבעווש טימ ןעטָאשעג ןוא
 עקירעמא ןיא רערהיפ-ןָאינוי ןעדעי טלעדיזעג ןוא טפמישעג טָאה
 ,רעלדניווש א ,רעקייפ א ,רעלדוב ַא סלַא

 ןעדנירג לָאז ןעמ זא ,ןערעדָאפ ןעמונעג רע טָאה זייווכעלסיב
 ןָא טינ טמענ סאוו ןָאינוי רעדעי ןעגעג ןָאינייסנָאיציזָאּפָא ןַא
 ,קיטקאט עשיטסילאיצַאס יד ןוא םארנָארּפ עשיטסילאיצַאס יד
 ךָאנ לעקיטרא ןעבירשעג טָאה רע .קיטקַאט ןייז טסייה סָאד
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 .םעד ןענעװ רושטקעל ךָאנ רושטקעל ןעטלאהעג ןוא ?עקיטרַא
 יהר, .עיצַאזינַאגרָא ןייז טייברַאעגסיוא ךיז טָאה טרַא ןעזיד ףיוא

 יד וצ עיציזַאּפָא סלַא "סנעיילע רָאבייל דנע דיירט טסילעשָאס

 עיציזַאּפָא ןייז ,ךיקרעכעל יא ,ךילדעש יא ןעוועג זיא סע ,סנָאינוי

 יװ סנָאינוי רענַאקירעמַא יד ןעגענ גנוטיידַאב ַאזַא טאהעג טָאה

 .יטָאמָאקָאל א ןענעג גילפ א ןופ עיציזָאּפָא יד

 ןיא ,ןעבָאה טנעקעג טָאה סָאד סָאװ גנוקריוו עניצנייא יד

 רעמָאט .ןעהייר עשיטסילאיצָאס יד ןיא ןברוח א ןעכאמ וצ ןעוועג

 טָאה ,אקירעמא ןופ רעטייברא יד ןעניוועג טפורּפענ רימ ןעבָאה

 עליפ ןוא ,םיאנוש עטסרעטיב יד ראפ טכאמעג דניירפ ןופ ייז רע

 -יניזנאוו רעד טָאה ,ָאזלא .ןענַאטשראפ סָאד ןעבָאה ןעטסילאיצַאס

 וצ טרהיפעג ייז רעדָא ייטראּפ רעד ןופ ןעבירטענפא ייז ןַאלּפ רענ

 .אפונ ייטראפ רעד ןיא ףמאק א
 -אגרֶא טָאה רע זא ,טייוו יוזא קעווא זייווכעלכיב זיא ןָאילעד

 .סקיירטס ןופ טייצ ןיא ןעיירעבעקס טריזינ

 -עג ם'ןָאילעד קיטקַאט ןָאינוי עניזָאד יד טָאה טכָאפ ַאנוי

 טנָאמרעד ןעמ ןעוו ראברעדנָאז לעיצעּפס זיא סָאד ןוא ,טציטש

 -איצַאס רעד ןיא ןעמוקעגסיורא זיא סָאװ "טילּפס , םעד ןיא זא ,ךיז
 רעדייא רעהירפ רהָאי יירד טימ) 1889 ןיא ײטרַאּפ רעשיטסיל

 ,(גנוגעוואב רעשיטסילאיצַאס רעד ןיא ןעזיוואב ךיז טָאה ןָאילעד
 ןעגעג רעפמעקיטּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג טכָאפ רעבלעז רעד זיא

 לָאז ןעמ זא טרעדאפעג ןעבָאה עכלעוו ,?רענַאיגרעבנעזַאד , יד

 ,רנאב ןעטייווצ העז) סנָאינוי עשיטסילאיצאס-טינ יד ןעריקַאטַא

 ,(4357 ןוא 435 שזדייּפ

 ? קיטקַאט ןייז ןיא טביולגעג ןיילַא ןָאילעד טָאה

 רעטיישעג ןוא רעגיהעפ ,רעטעדליבעג רעזיד .ָאי זַא ביולנ ךיא

 טלעװ רעד ןעגעוו ףירגאב ןעשרעדניק ץנאנ א טאהעג טָאה ןַאמ

 רע זא ,ןענָאז ןעמ ןעק ,טכיזניה רעזיד ןיא .ןעשנעמ ןענעוו ןוא

 רעבָא ,טסָאמ ןַאהָאי יו לכש ןעשיטקַארּפ רחעמ טאהעג טינ טָאה

 טאהעג טינ טָאה טסָאמ ,םהיא ןופ רעשיטאּפמיס ןעוועג זיא טסָאמ

 לעקערב ןייק טינ ךיוא ןוא .ךיז ןיא טייקערטיכ לעקערב ןייק

 טייקטסנרע ןוא טייקניטכירפיוא יד ןעוועג זיא רע ,טשרוד-טכַאמ
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 -ייהעג טָאה רע ןעוו .םולח א ןיא טבעלעג טושַּפ טָאה רע ,ןיילא
 א וצ ןעמענ ךיז לעטש ן'פיוא ןוא ןעסקיב ןעפיוק ןעשנעמ ןעס
 אקירעמא ץנאג ןיא ןעוו טייצ רעד ןיא ,עיצולָאװער רעלַאיצַאס
 -ורעמא ע'תמא טרעדנוה עכילטע ןעניפעג טנעקעג םיוק ןעמ טָאה
 ןעמ ןזא ,וויאאנ ױזַא ןעגנולקעג סָאד טָאה ,ןעטסילאיצַאס רענאק
 טסייג-רעקאלפ םעד ןערעדנואוואב ןוא ןעלכיימש טנעקעג רָאנ טָאה

 .טשרעהַאב םהיא ןעבָאה סָאװ טייקגיליוורעּפפָא יד ןוא

 ןיז .טאהענ טינ טייקוויאַאנ טרָאס ןעזיד טָאה ןָאילעד

 טימ טנערב סָאװ ,ןעשנעמ א ןופ קיטקַאט יד ןעוועג זיא קיטקַאט
 -טַאלּפ רעד ףיוא ןהעטש טנעלפ רע ןעוו ןוא ; טשרודיטפאשרעה
 -ַאטיּפַאק יד ןענעג ןוא רעננעג ענייז ןענעג ןערענוד ןוא עמרָאפ
 ,אפוג עמיטש ןייז .ןח ןייק ןענעלעג טינ םעד ןיא זיא ,ןעטסיל
 טָאה ,שטיווק ןעמענעגנאנוא ןא טאהעג ךיז ןיא טָאה עכלעוו
 .עגירטניא ןוא טייקערטיכ טימ ןעגנולקעג

 םעד ןיא ,ךילרהע ןעוועג סיוועגנ רע זיא ןיז ןעלעיצנַאניפ ַא ןיא
 רעבא זיא רע ,טאהעג טינ ?עפייווצ ןייק לָאמ ןייק ךיא בָאה
 .ןעטרָאס ערעדנא ןופ ןעמזיִאנע טימ ןעננורדעגכרוד ןעוועג

 ןעננונלָאפראפ ןוא סענירטניא עשירעיּפסעבָאר ענייז טימ
 ,ןעשנעמ עטסעב ערהיא גנונעוואב רעד ןופ ןעבירטראפ רע טָאה
 סָאװ יד .רערעדנא רעד ךָאנ עּפורג ןייא ,ןערעדנא ן'כָאנ םענייא
 ןענייז ,תונברק עטשרע ענייז ןעביירטסיורא ןעפלָאהעג םהיא ןעבָאה
 ןוא ,םיאנוש ענייז ןעראוועג ןיילא רעטעּפש טייצ רעצרוק א ןיא

 .תונברק ענייז ךיוא טסייה סָאד

 ןעבילבענ רע זיא ךילדנע זיב ,רדסכ ןעגנַאגעג סָאד זיא ױזַא
 טרעהעג סָאד רָאנ .רעזָאלטכַאמ א ,רענעזָאלרַאפ ַא ,ןיילַא רענייא
 ..ןערהָאי ערעטעּפש וצ

 ןעטָאדקענא ןוא ןעסַאּפש טימ גרעב עצנאו ןאראפ ןענייז סע
 ,ןעטקאפ ןענייז עכלעוו ,ןעסאּפש ,םהיא ןעגעוו

 ןעניז יד טימ ןעמחיראב וצ ךיז ןערעהפיוא טינ טנעלפ רע
 רעננעג עכילנעזרעּפ ענייז ןופ תולּפמ יד טימ ןוא ייטראּפ ןייז ןוט
 ןוא סענירטניא ןערהיפנא רע טגעלפ ייברעד .גנונעוַאב רעד ןיא
 סָאװ יד יו טרָאס ןעשרעדניק ןעבלעז םעד ןופ ךעלציּפש ןָאטּפָא
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 : ליּפשייב םוצ .ןרעהטָאס ןענעג ףמַאק ןייז ןיא ןהעזעג ןעבָאה רימ

 ןיא רעהירפ וואו ,דנענעג ןעטייוו א ןיא ,ץאלּפ ןעסיוועג א ןיא

 טמוקאב ,עמיטש עשיטסילאיצַאס ןייא רָאנ ןעראוועג ןעבענענּפָא

 ; ףמואירט א טימ סיורא ןָאילעד טמוק ,סטואוו ייווצ ייטראּפ יד

 -נענעלעג רעדנא ןא ייב ?! טלעּפָאדעגנ טואוו רעשיטסילאיצַאס

 ןעהעטש רימ , :רעטרעוו יד טימ לעּפעק א טאהעג רע טָאה טייה
 ַאזַא ןיא זַא ,רהיא טהעז לעּפעק ן'רעטנוא ןוא "זלעפ ַא יו טסעפ
 ןוא ןעמיטש ייווצ ןעוועגנ ןערהָאידַא-רַאפ ןענייז ץַאלּפ ַאזַא ןוא

 ! ןעמיטש ייווצ רעדיוו טציא

 -טּפיוה ןוא ייטראּפ ןייז טימ ןעוועג טינ רָאנ זיא סָאװ רעד

 ןעכאפנייא ןא יו טלעדנאהאב רע טָאה םענעי ,םהיא טימ ךילכעז

 יד ןוא עטסגיטכיוו יד ןייז טגעמענ טָאה רע .ףרואווסיוא ןוא בנג

 -ָארק רעטעּפ :;?יּפשייב א ןיא טִא ,טייקכילנעזרעּפ עטסנהעש

 -רַאנַא ןענעו סרושטקעל ןעטלאהעגנ קרָאי ןינ ןיא טָאה ןיקטָאּפ

 -יּפַאק יד ןעוו .עירָאעט רעשיטסיסקראמ רעד ןענענ ןוא םזיכ

 רעפמעק-סטייהיירפ ןעלעדייא ןעזיד טָאה עסערּפ עשיטסילַאט

 ןעשילגנע םעד טימ ץיטָאנ ַא ןעבירשעג ןָאילעד טָאה ,טריקַאטַא

 ,טפירשרעביא סלַא ,"ריזח רעדנַא ןַא טסייב ריזח ןייא , :ל?עטרעוו

 ןעלַאקידַאר ערעדנַא רעטנעזױט ןוא עינָאלָאק עשיסור יד

 קזוח טכאמענ טָאה ןָאילעד רעבָא ;טכארבענפיוא ןעוועג ןענייז

 .ןעמאזוצ ןע'ןיקטָאּפָארק טימ ייז ןומ

 טינ שנעמ רעד טקרעמאב ןעד יצ : ןעטכארט ךיז געלפ ךיא

 ! טקרעמאב טינ סָאד טָאה רע ,ןיינ ? ךיז טכאמ רע ךילרעכעל יו
 סָאװ ןעשנעמ ערעדנַא גונעג ןענופעג נידנעטש ךיז ןעבָאה סע ןוא

 ,טקרעמאב טינ ךיוא סָאד ןעבָאה

4 

 יד -- .טאר-סגננומלאווראפ םעד ןעגעג גנוגידלושאב ס'רעלימ
 -- ,?טַאלב-דנעבא , רעד טניישרע סע -- ."עקילק,

 .ץנארק זיא רָאטקאדער רעד

 ,"נָאט ייטראּפ רעקרַאונ, םעד וצ ןערהעקמוא ךיז לעװ ךיא

 -ךַאפ םעד ןופ רעדילנטימ יד טנירלושַאב ןעפָא טָאה רעלימ ואוו
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 -יסָאסא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטייברא , רעד ןופ טאר-פגנוטלאוו
 ךיא עכלעוו עיצולָאזער רעד ןיא .עקילק א ןענייז ייז זא ,"ןָאשייא

 סָאד טרעו ,"עטכישענ, ס'ןיגרוב ןופ טכארבעג ןעביוא בָאה

 -רַאפ ַא ןעווענ ןיא אמונ עיצולָאזער יד .ץרוק ןעבעגעגרעביא

 טלאװענ טינ רחיא ןיא ןעמ טָאה ?עקילק , טרָאװ סָאד .עטלעטש

 סָאד ,טקירדעגסיוא ךָאד רעבָא טרעוו קנאדענ רעד .,ןעגנערבניירא

 עסינטלעהראפ עסיוועג ךרוד, :עזארפ רעד טימ ןָאטעג טרעוו

 זיולב ןופ טנעה יד ןיא טייברא עוויטוקעזקע עשיטקארּפ יד טניל

 -אזער יד טרידנעמָאקער וצרעד לעטימ א טלא ,"ןעסָאנענ עכילטע

 -בָאּפ , רעד ןיא ןעטערטניירא ןעלָאז ןעטסילאיצַאס עלא ןא עיצול

 ננישילבָאּפ , רעד ןיא ןעטערטניירא רעבָא ."ןָאשייאיסָאטא גנישיל

 רעדילנטימ עדנעשרעה יד .,רעווש ןעוועג ץלא זיא ?"ןָאשיײאיסָאסַא

 גנישילבָאּפ , יד ,.ןעזָאלענוצ טינ ןעטאדידנאק עיינ ןייק ןעבָאה

 ,עיצאזינאנרַא ענעסָאלשראפ א ןעבילבעג זיא "ןָאשיײאיסָאסַא

 ,רעלוּפָאּפ רחעז ןעראוועג זיא ?עקילק , טרָאװ ס'רעלימ

 ."טַאלב דנעבא , יד ןעבענוצסורַא ןעבילקעג ךיז טָאה ןעמ
 עכילטע טימ .רָאטקאדער רעד ןייז לָאז רעוו ןעווענ זיא ענארפ יד

 םיליפ .ןעמוקענראפ טינ ענארפ ַאזַא טלָאװ רעהירפ טָאנָאמ

 טסילאנרושז סלא .שנעמ סלֵא טריטקעּפסער ןעמ טָאה ן'ץנארק

 רעכילטנעכעוו ַא ןיא וליפא ןהעזעננָא נינייוו ךיז רע טָאה רעבָא

 ,רעכילנעט ַא ןענעו טלעדנַאחעג ךיז טָאה ָאד ןוא ;גנוטייצ

 -ָאסא עצנאג יד טלָאװ רעהירפ טָאנָאֿפ עכילטע טימ

 ןוא ןעכילריטאנ םעד סלַא טכַארטַאב ךימ ןאשייאיס

 יד ןעזָאלענרעביא ןאד ןעמ טָאה רימ וצ .טאדידנאק ןעניצנייא

 יד ןיא .ןעבעג ןעמָאנ א גנוטייצ עכילנעט יד לָאז ןעמ יו ענארפ

 ןופ בור סָאד .טרעדנעעג סעליפ רעבָא ךיז טָאה טַאנָאמ עכילטע
 "ןָאשייאיסָאסא גננישילבָאּפ , רעד ןופ רעדילנטימ עכיירסולפנייַא יד

 .רימ ןענענ ןעוועג טציא ןענייז

 ,רעבמעטּפעפ רעדָא טסונוֶא ןיא ,טנעוװַא ןעסיוועג א ןיא

 ןוא טירטס יסנעליד 91 ןיא קסעד ַא ייב ןעסעזעג ךיא ןיב ,4

 ןיא ןעוועג זיא עיצקאדער יד .טייברא-סנָאיצקאדער ןיימ ןָאטענ

 סיפִא סענזיב רעד ןעווענ זיא ָאד .ןערענעלק א ,רעמיצ רעדנַא ןַא
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 ןעועג טַאנָאמ עכילטע עטצעל יד ןיא רעשזדענעמ סענזיב רעד)

 ענעי ןיא רעבָא ןעמ טָאה רעמיצ-סנָאיצקַאדער םעד ןיא ,(ץנַארק

 ןעטכיררַאפ טפרַאדעג טָאה ןעמ .ןעטײברַא טנעקעג טינ געט רָאַּפ

 .ןעבירשעג ןוא קסעד סענזיב םעד ייב ןעסעזענ ךיא ןיכ .גניליס םעד

 רעטייברַאה רעד ןופ עטימָאק יד ןעמוקעגניירַא זיא דלאב

 יד טכאמעג טָאה עכלעוו ,"ןָאשיײאיסָאסַא גנישיכבָאּפ גנוטייצ

 זיא עטימָאק יד ."טאלב דנעבא, םעד ווצ ןעגנוטיירעברָאּפ

 ,טַאר-טגנוטלַאװרַאפ םעד ןופ רעדילנטימ ןופ ןענַאטשַאב סנעטסיימ

 ןיא .ןעגנוהיצאב עטגנערטשגנא ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעכלעוו טימ

 ייז ןעבָאה ,שיט א ןענַאטשעג קסעד םעד ץוח א זיא רעמיצ םעד

 ,ךיז םעקשושעג ,טדערעג ןעבָאה ייז .םהיא ייב טצעזעג ךיז

 : .תונובשח טכאמעג

 רימ ןוא עטימַאקיבָאס א ןעננאנעגוצ רימ וצ זיא ךילדנע

 זַא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא .,רוטַאדידנַאק יד ןענָאלשעגרָאפ לעיציפָא

 רעטייברַא רעד ןופ ךיז ביילק ךיא זַא ןוא ,ןָא טינ םענ ךיא

 .ןעהיצוצקירוצ ךיז ךיוא "ננוטייצ

 .ענארפ רעבלעז רעד טימ טרעדורעג ךיז טָאה נעט עכילטע

 ןענעװו טריטַאבעד ,ט'הנעט'עג ןוא טדערעג רימ טימ טָאה ןעמ

 עפראש ןעניולפעג ןענייז סע .ן'רעלימ ןענעו ןוא ןע'ןאילעד

 ײמַאנ יד בָאה ךיא .עניניימ סָאד ייב ןעבילבענ ןיב ךיא ,רעטרעוו

 .ןעמונעגנָא טינ רָאטקאדער ףיוא ןָאשיינ

 (1894) רעבָאטקָא ןעט14 םעד ןוא ,ןעמונעגנָא טָאה ץנַארק

 ןייז רעטנוא ,"טַאלב דנעבא, רעמונ רעטשרע רעד ןענישרע זיא

 ,עיצקאדער

 ןופ רָאטקאדער סלא טייקניטעט ןיימ טצעזענטרָאפ בָאה ךיא

 סָאד בָאה ךיא ."טפנוקוצ , רעד ןופ ןוא ?גנוטייצ רעטייברא, רעד

 טסעפ ףךיז ייב בָאה ךיא .ךאז ענילייווטייצ א סלא טכארטַאב

 טַאװירּפ , א ןערעוו ןוא ןעבעגוצפיוא סָאד ןעצרוק ןיא ןעסָאלשאב

 ."רענריב

 בילֹוצ גנונעוואב רעד ןופ ןעחיצוצקירוצ ךיז טָאטשנָא רעבָא

 ץלא רימ אפונ םזינָאילעד םעד בילוצ זיא ,"םזינָאילעד , .םעד

 סָאװ ןעסָאנעג להָאצ יד .ןהענוצסיורא רהיא ןופ ןעראוועג רערעווש
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 ,רעסערג ץלא ןעראוועג זיא ןעפמעקאב וצ ןעגנאפעגנָא םהיא ןעבָאה
 םהיא ןיא ןיב ךיא ןוא ,רעטיירב ץלא ןעראוועג זיא ףמאק רעד

 א ןעראוועג ןיא רעלימס .,רעפיט ץלא ןעראווענ ןעגיוצעגניירא

 "סנעיילע רָאבייל דנע ריירט, ס'ָאילעד ןופ רענגענ רערעטינ

 .ןיימענלא ןיא ןע'ןָאילעד ןופ ןוא

 רעטייברא , יד ןענירקניירא ןופ ענארפ א ןעראוועג זיא סע
 עשיטסינָאילעדײטנַא ערעזנוא ןיא "טאלב-דנעבא , םעד ןוא ננוטייצ
 ןעבָאה "עקילק, רעד עסערּפ רעזנוא ןעטערטּפָא ןענעו .טנעה

 -ךאפ טיירטש רעד ךיז טָאה יוזא ןוא .ןעקנעד טנעקעג טינ רימ
 ןא ןעדנירג ןענעװו ןעלדנאה ןעמונעג ךיז טָאה סע ןזיב טּפעלש

 ,ןאנרֶא "עקילק,-יטנא ןוא ןעשיטסינָאילעד-יטנַא

 -העצרע עשילננע ןעבירשעג ךיא בָאה םייה רעד ןיא ךיז ייב
 טריסערעטניאראפ רהעמ ץלא טײברַא רעזיד ןיא ןיב ךיא .ןעגנול
 ןעכילרעניא םעד ןופ רעבָא ,גלָאפרע טאהעג בָאה ךיא .ןעראוועג
 ץלא ךיז ךיא בָאה גנונעוואב רעשיטסילאיצַאס רעזנוא ןיא ףמאק
 .ןעסיירסיורא טנעקעג טינ

8. 

 סע'סלעגנע --- ."םיכודש ייווצ,,--- ."טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןופ
 -ץּפָא ןַא --- .אקירעמַא ןייק טמוק ווָאנַארַאב --- .טיוט

 .גָאמסטרובעג "גנוטייצ-רעטייברא , רעטס---.עיצַאר

 -רַאפ ןעוועג זיא רוטארעטיל ןיא סערעטניא רעדנעגייטש ןיימ
 -יּפשענּפָא ךיז רע טָאה ךָאד .ךַארּפש רעשילגנע רעד טימ ןעדנוב

 סָאד .ךיוא "ננוטייצ רעטיײברַא , רעד ןיא טיײברַא ןיימ ןיא טלעג

 ,טייצ רעד ןופ ןערעמונ יד ךרוד טרעטעלב ןעמ ןעוו ,ךיז טקרעמ
 ,ָאד ןעדייר רימ רעכלעוו ןעגעוו

 עניימ טחעג 1805 רהֶאי םעד ןופ רַאורבעפ ןוא רַאונַאי ןיא

 יד  ןעמָאנ םעד רעטנוא גנולהעצרע עשיטסילַאער עלענינירַא ןַא
 .ןערעמונ טכַא טמענרַאפ עכלעוו ,"םיכודש ייווצ

 ךיז טננַאפ גנַאג-רהֶאי ןעבלעז םעד ןופ לירּפַא ןעטפניפ םעד
 עטסעב יד ןופ ענייא ןופ גנוצעזרעביא ןַא עניימ ןעקורד וצ ןָא
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 -עטניא רהיא , ,רוטַארעטיל רעשילננע רעד ןיא ןעגנולהעצרע עצרוק
 ןופ רעמונ םעד ןיא ןוא ;ידרַאה סַאמָאהט ןופ ,"ןהוז רעטנעגיק

 ןיימ ןעניישרע וצ ןָא טביוה רהָאי ןעבלעז םעד ןופ ינוי ןעטכַא

 םעד ןופ גנולהעצרע עגידריווקרעמ ס'ווָאמואַאנ ןופ גנוצעזרעביא

 ,"עלעטרעטש ענעפרָאװרַאפ א ןיא, ,דנַאלסור ןיא ןעבעל ןעשידיא

 ןיא ןענישרע זיא רע ןוא שיסור ףיוא ןעוועג זיא לַאנינירַא רעד

 זיא רעכלעוו ,?יּפָארװעי קינטסעיװ, לַאנרושז רענרובסרעטעּפ םעד
 ,דנַאלסור ןיא לָאנרושז רעשירַארעטיל רעטסגיטכיוו רעד ןעוועג ןַאד
 טימ זא ,טרעטסייגַאב ױזַא ןעוועג גנולהעצרע רעד רַאפ ןיב ךיא
 ןענעוו בָאה ךיא .טנעגונַאב טינ ךיז ךיא בָאה רהיא ןעצעזרעביא
 .סרושטקעל עלעיצעּפס ייווצ ןעטלַאהעג רהיא

 רעטייברַא , רעד ןיא ךיז טָאה רוטַארעטיל ןיא סערעטניא ןיימ
 --- ךיוא רענייטש ןעטקערידניא ןַא ףיוא טלעגיּפשעגּפָא ?גנוטייצ
 בָאה ךיא עכלעוו ,ליּפשיײיב םוצ ,ןענָאטעילעפ טרָאס םעיינ םעד ןיא
 ייז ןיא ."טרָאװק ַא טרָאװ א ןופ , ןעמָאנ םעד רעטנוא טקורדעג
 ןעקנַאדעג עשיטסירטעלעב-בלַאה ןערָאװעג טקירדעגנסיױא ןענייז
 ךיא בָאה ,גידנעהעגייברַאפ ,ןוא ,ןעבעל ןעכילשנעמ םעד ןעגעוו

 -עילעפ רעטשרע רעד .ךיוא ךעלדליב ןוא ןעכירטש ןעבענעג ייז ןיא
 יד .1895 ,יַאמ ןעט17 םעד ןענישרע זיא ןעמָאנ ןעזיד רעטנוא ןָאט
 ףיוא ןעוועג זיא רעטייווצ רעד .?סקאבזזייַא ןַא , ןעוועג זיא עמעט
 ןעגָארטעג טָאה רעכלעזַא ןָאטעילעפ ַא ךָאנ ."טיפסימ , עמעט רעד
 רעדיוו,, ןָאטעילעפ ַא ןעוועג זיא ךָאנרעד ןוא "עלעצעק, ןעמָאנ םעד
 ,גלָאפרע ןעסיורג ַא טאהעגנ ןעבָאה ןעלקיטרַא עזיד .?עלעצעק יד

 ךיז ןעניפעג רהָאי ןעבלעז םעד ןופ טסונוא טַאנָאמ םעד ןיא
 ןעשיריא םעד ןופ ןעלושיץנַאט עטנַאקַאב יד ןעגעוו ןעלקיטרַא
 טירמס רעטסעה , ַא ןופ ןעבירשעגרעטנוא ןענייז ייז ,לַאטרַאװק
 .טפירשרעטנוא ןיימ ןעוועג זיא סָאד .?רעטרָאּפער

 םעד ןיא רעצעלּפ ענעדישרַאפ ןעכוזַאב ןעמונעג בָאה ךיא
 ןוא ןעכירטש ןערידוטשוצסיוא קעווצ םעד טימ לַאטרַאװס ןעשידיא
 ןעועג זיא ל?עיצ רעד .אקירעמַא ןיא ןעבעק רעזנוא ןופ ןערילָאק
 ןא ןעביירש וצ טיירנעג ךיז ןַאד בָאה ךיא ,רעשירארעטיל ןייר ַא
 ןעדנובראפ ןעוועג ןענייז ןעגנוכוזרעטנוא עזיד ןוא ןַאמָאר ןעשילגנע



 ןעבעל ןוימ ןופ רעטעלב 20

 ןעגנוטכַאבָאעב יד ךיא בָאה לייוורעד רעבָא .,ןַאלּפ ןעזיד טימ

 ַא ןעפורעגסױרַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעלקיטרַא ןיא ןעבענעגרעביא

 .סערעטניא ןעטיירב

 ענעדישראפ ןיא ןעבירשעג ןעבעל ןעשידיא ןענעוו בָאה ךיא

 ןיא ךיא ןיפענ ,ןעלקיטרַא עזיד טציא זעל ךיא ןעוו ןוא ,ןעמרָאפ

 סָאװ ,:עגנוגיינ עשירַארעטיל יד ןופ ננולניּפשּפֶא עלעה א ייז

 .רימ ןיא ןעסקאוועג טייצ רענעי םורַא ןענייז

 "רַא, רעד ןיא טרהיפעגנייַא בָאה ךיא סָאװ ,ןעסעיינ יד ןיא

 ַא רעדיו ךיז טקרעמ ,רהֶאי ןעבלעז םעד ןיא "גנוטייצ רעטייב

 םעד ןעכיירנרעד ןעלָאז עכלעוו ,ןעלקיטרַא ןעפַאש וצ ;גנובערטש

 -עגלַא םעד ןופ רהעמ סָאװ ןעריסערעטניארַאפ :;קעוװצ ןעטלעּפָאד

 .סינטנעק עגיטכיוו רעזעל יד ןעבענ ןוא םוקילבוּפ-עזעל םעניימ

 עירעס ַא ךיא ריסנָאנַא 1898 רהָאי םעד ןופ רַאונַאי ןיא

 ןענייז ןערענָאילימ רענַאקירעמַא עטמהירַאב יד ױזַא יו ,ןעלקיטרַא

 ,טליברעדנַאװ ןעפורעגנָא ןערעוו עסנָאנַא רעד ןיא ,ןערָאװעג ךייר

 .רָאטסא ןוא דלוג

 רעטנוא (ץרעמ ביוהנָא ןיא) טריסנָאנַא זיא עירעס עטייווצ ַא

 יַאליפ ,ןָאטסָאב ןיא ןהעז וצ יאדכ זיא סָאװ, :?לעּפעק , רעד

 "4 טרעטש רענַאקירעמַא עסיורג ערעדנַא ןוא ָאנַאקיש ,איפלעד

 ףיוא עירעס ַא ןענעכערוצ ןעמ ןעק ןעלקיטרַא סָאלק ןעבלעז םעד וצ

 "רעד בָאה ךיא ואוו ,"קרָאידינ ןיא ןעדיא עטשרע יד , עמעט רעד

 ןיא םצעזַאב ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא עטשרע יד ןעגעוו טלהעצ

 .טדָאטש רענַאקירעמַא רעסיורג רעד
 םענעי ןופ רַאונַאי ןיא זיא ןעלקיטרַא-סנָאיצַאטינַא יד ןעשיווצ

 ןוא סטסָארט, ןעמָאנ ן'רעטנוא לעקיטרַא ןַא רעניימ ןעוועג רהָאי

 ייב סענויב ןענרעל וצ ךיז, רעטײברַא יד טָאר ךיא ואוו ,"סנָאינוי

 -ךֶא ,טנינייארַאפ ןענייז ןעטסילַאטיּפַאק יד .?ןעטסילַאטיּפַאק יד

 סענזיב ןעהעטשרַאפ ייז ןוא ; ("סטסָארט , ןעבָאה ייז) טריזינַאג

 ,טקַאפ םעד טימ ייז ןעזייוַאב סָאד .,רעטײברַא יד יו רעסעב

 יד יו ןעקילנ ערעסערג ליפ ןעטפעשעג ערעייז טימ ןעכַאמ ייז זַא

 .ףעטיײברַא יד ןעפראד רעבירעד .ערעייז טימ ןעכַאמ רעטיײברַא
 ּוד .טנינייארַאפ ןייז ךיוא ןוא ןעוט ןעטסילאטיּפַאק יד יו ןָאט
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 -יארַאפ יד ;?טסָארט , טסייה ןעטנַאקידבאפ ןופ גנוגינייארַאפ
 ,?ןאיני, טסייה רעטיײברַא ןופ גנוגינ

 עכלעוו, ןעמָאנ םעד טגָארט לעקיטרַא-סנָאיצַאטינַא רעטייווצ ַא
 -יּפַאק יד רעדָא עשיטסילַאיצָאס יד -- םולח רעטסוּפ ַא זיא טלעוו
 : ןעדנעגלָאפ ןיא ָאד טהעטשַאב קנַאדעג טּפױה רעד "9 עשיטסילַאט
 עכלעוו ,םעטסיס אזַא ףיוא טיובעג זיא טלעוו עשיטסילַאטיּפַאק יד
 ,םעטסיס עשטסילַאטיּפַאק יד ,יז םירָאװ ,ןעטלַאה טינ ךיז ןעק
 -ענ זא ,רעלקרע ךיא .טנעמַאדנופ םענעגייא רחיא םעטכינראפ
 ףיוא ,סיפ ייווצ יד ןענייז סָאד ,ץנערוקנָאק ןוא טיײברַא ענעגנוד
 ,זייװַאב ךיא ןוא .טהעטש םעטסיס עשיטסילאטיּפַאק יד עכלעוו
 טכעקיװטנע קרַאטש ןעלעוו ןעגנורהיפנייַא ייווצ עזיד ןעוו זַא
 ייז םירָאװ ,ןיילא ךיז ןופ ןערעו םעטכינראפ ייז ןעלעוו ,ןערעוו
 עצנַאג יד ;רעטייוצ רעד ןענעג ענייא ךורּפשרעדיװ ַא ןענייז
 -לעוו ,ךורּפשרעדיװ ַא ףיוא טיובעג זיא םעטסיס עשיטסילַאטיּפַאק
 ,עדליוו יד זַא ,סיוא ָאזלַא טמוק סע .ןעטלַאהנָא טינ ןעק רעכ
 ףיוא טסערפ ,םזילַאטיּפַאק טפור ןעמ עכלעוו ,היח עניד'חנושמ
 .סיפ ענענייא ערהיא

 ןעלעטש עטסגיטכיוו יד טצעזרעביא ךיא בָאה רעטניוו םענעי
 סנעגיפ עלענַאיצנעװנָאק יד, ךוב ןעטמהירַאב ס'וַאדרָאנ סקַאמ ןֹופ
 .?עיצאזיליוװיצ רעזנוא ןופ

 םעד ןופ "גנוטייצ רעטייברַא, רעד ןיא םהַאר-רעיורט א ןיא
 סלעגנע ךירדעירפ זַא ,טעדלעמעג טרעוו ,1898 ,טסוניוא ןעט-פ
 עניימ ךיז ןעניפעג רעמונ ןעבלעז םעד ןיא ןוא ,ןעברָאטשעג זיא
 ,םהיא ןעגעוו ןעגנורעניארע עכילנעזרעּפ

 עצרוק א טימ ,אקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןַאד זיא ווָאנַארַאב .מ
 יא בָאה ָאזלַא .אניטנעגרַא ןיא ןעוועג רע זיא רעהירפ טייצ
 .ןעטרָאד ןופ ןעקורדנייא ענייז ןעביירש וצ ןעדַאלעגנייא םהיא
 גנַאג רהָאי ןעבלעז םעד ןיא ךיז ןעניפעג ענייז ןעלקיטרא עזיד
 -ענ רע זיא ןָא ןַאד ןופ .גלָאּפרע ןעטיורג ַא טשהעג ןעבָאה ייז
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 "גנוטייצ רעטײברַא, רעד ןיא רעטייברַאטימ רעגידנעטש ַא ןערָאװ

 | .."טאלב דנעבא; ןיא ךיוא ךָאנרעד ןוא

 עטאווירּפ טימ ,רעמוז םענעי ןופ גנַאפנָא זיא רעלימ יאול

 ענעדישרַאפ טכוזַאב טָאה רע  .אּפָארייא ןייק ןערהָאפעג ,ןעקעווצ

 .ןעצנעדנַאּפסערָאק עגינייא ןעטרָאד ןופ טקישעגוצ טָאה ןוא רעדנעל

 "רָאד םעד טימ ויוורעטניא ןַא טַאהעג רע טָאה ,ןעיוו ןיא גידנעייז

 ירשַאב רע טָאה סָאד ןוא ,רענעול רָאיעמ ןעשיטימעסיטנַא ןעגיט

 ."גנוטייצ רעטייברַא, רעד וצ ףירב ַא ןיא ןעב

 ,1599 ,רהָאי ןעבלעז םעד ןופ שטרַאמ ןעט-3 םעד ,גָאטנוז

 -סערהאי ןעטפניפ רהיא טרעייפעג "גנוטייצ רעטײברַא יד טָאה

 -קעלַא :ןעוועג זיא עסנָאנַא רעד ןיא ?עטעצ-רענדער רעד .,טסעפ

 םיובנעגייפ .ב ,יקסוועשטניוו סיררָאמ ,ןַאהַאק .בא ,סַאנָאי רעדנַאס

 ןענייז םרעצנַאק םעד ןיא רעמענ לײטנַא יד .,ןיקטעמַאז .מ ןוא

 ןוא ּפרַאק ַאזָאר ,טַאלבנייװ אניבאס ,ָאקסע?ונָאמ דנומגיז ןעוועג

 .ןָאינוי ןעטסירָאכ עצנַאג יד

 ןיא טקורדעגּפָא זיא טסעפ-סערהאי םעד ןעגעוו טכירַאב ועד

 ןעטרָאד ןוא ,שטרַאמ ןעט-10 םעד ןופ "גנוטייצ רעטיײברַא, רעד

 ,דנעזעוונא ןייז טנַאקעג טינ טָאה ןאהַאק .נעג, : טעדלעמעג טרעוו

 ןַא םהיא טכַאמ ןעמ ואוו ,לַאטיּפסָאה ןיא ךיז טניפעג רע ?ייוו

 ןַאמרעשט םעד טָאה רעדורב ןייז .ןעניוא יד ףיוא עיצַארעּפָא

 ."ןעמָאנ ןייז ןיא גנוסירגַאב ַא ןעבעגוצרעביא ןעטעבעג

 טייצ עסיוועג ַא ךיא בָאה 1898 רהָאי םעד ןופ ביֹוהנֶא ןיא

 .רד טכוזַאב בָאה ךיא .גיוא ןייא ןיא גנודניצטנע ןַא ןופ ןעטילעג

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ידוהי רעשטייד ַא ,ןע'גנינירנ

 טָאה רע ןעוו .טייצ רענעי ןיא םיריוטקָאד-ןעניוא עטסטנאקַאב

 : ןָאטעג גערפ ַא גנולצולּפ רע טָאה ,ןעקוקַאב ןיא ןעטלַאהעג ךימ

 ןיא סע ?ךיילג טינ ךייא ייב ןעניוא יד ןענייז םוראוו ---

 .ןעגיוא עכלעזַא טימ ןהעגוצמורַא אקירעמַא ןיא ןעכערברַאפ ַא טושּפ

 .עיצַארעּפָא עטכייל ַאזַא ךָאד זיא'ס

 ,טרעפטנעעג ךיא בָאה --- ,ןעניז ןיא טינ רימ טניפ סע ---
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 ןעשנעמ םענרעדָאמ ַא רַאפ ןעכערבראפ ַא ,ןעכערברַאפ ַא ---

 םע ןוא יירד ,ייוצ ,סנייא !ןעגיוא עכלעזַא טימ ןהעגוצמורַא

 ,טסקיפעג טרעוו

 ןעכלעוו טימ ,לַאטיּפסָאה יינייס טנואמ ןיא קעווא ןיב ךיא

 .עיצַארעּפָא יד טכַאמעג טָאה רע ןוא ,ןעדנובראפ ןעוועג זיא רע

 עטכישעג עצנַאנ יד ןוא ,גיוא ןיא ןיאָאקָאק ןָאטעגניײרַא טָאה ןעמ

 לַאטיּפסָאה ןיא .טונימ עכילטע יו רהעמ טינ טרעיודעג טָאה

 .געט עבילטע ןעביילברַאפ טזומעג רעבָא ךיא בָאה

 -סערהאי םעד ןופ ךָאװ יד ןעבילקעגסיוא ?עיצעּפס בָאה ךיא

 ,בוט-בוי םעד ןיא ןעמענ לייטנא ןעפרַאד טינ לָאז ךיא ידכ ,טסעפ

 רעטײברַא רעד ןופ טעטירָאיַאמ רעד ןעשיווצ ןעסינטלעהראפ יד

 ןעוועג ןיוש ןענייז רימ ןוא "ןָאשיײאיסָאסַא ננישילבָאּפ גנוטייצ

 רעדילגטימ יד טימ ךיז ןעפערטוצ-ןעמַאזוצ זַא ,טגנערטשעגנָא ױזַא
 .םהענעגנא ןעוועג טינ רימ זיא החמש אזא ףיוא

6. 

 ם'ךלימ --- .גנומטערטסיורא ם'יקסוועשטניוו -- ."תמא רעד,
 םיובנעגייפ -- .ןָאשנעװנָאק לָאה רעטסכעוו יד --- .לעקיטרא
 טסילעשָאס, ס'ןָאילעד --- .טראוולא -- ."עקילק, רעד ןעגעג

 .טכירעג םעדיש רעד -- ."סנעיילע רָאבייל דנע דיירמ

 -סָאב ןיא טצעזַאב ךיז יקסוועשטניוו טָאה טייצ רענעי םורַא

 גנוטייצ עכילטנעבעוו ַא ןעבעגסיורַא ןעמונעג טָאה רע ואוו ,ןָאט
 ןיא םעד ןענעוװו עסנָאנַא יד) "תמא רעד, ןעמָאנ םעד רעטנוא
 ,(ץרעמ ןעט-9 םעד ןופ "גנוטייצ רעטייברַא רעד ןיא טקורדעג
 טכַארטַאב גנומענרעטנוא ןייז טָאה ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ יד
 סלַא ןעלדנַאהַאב םהיא לעיציפא .טירש ןעכילדניירפנוא ןַא סלא

 רעבָא ;עכאזרוא ןייק טָאהעג טינ טשרעוצ יז טָאה אנוש ַא
 -ַאב ןָאשיײאיסָאסַא יד ןעמונעג "תמא רעד , טָאה זייוו-ךעלסיב

 ןעטָארטעגסױרַא ךיוא םהיא ןענענ זיא יז ןוא ,ןעפָא ץנַאנ ןעפמעק

 .ןעפָא
 -יײאיסָאסַא , רעד ןענעג ףמַאק רעזנוא ןעבָאה רעלימ ןוא ךיא
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 -סיוא ןעבָאה רימ ;נינעווניא רָאנ טרהיפענ טייצ עצנַאג יד "ןָאש

 יקסוועשטניוו ,?סָאנ ן'פיוא שעוו עגיצומש יד ןעשַאו, וצ ןעטימעג

 רעכילרעסיוא רעד רַאֿפ טפמעקַאב ןָאשיײאיסָאסַא יד טָאה רעבָא

 פעּפעק רעד רעטנוא ?לעקיטרַא ןַא ןיא ,"תמא, ןייז ןיא טלעוו

 -וַצנֶא טימ טריקַאטַא רהיא רע טָאה ,"טליופענוצ רעדָא ?יופ,

 -גרע ן'פיוא ןעשטייטסיוא טנעקעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעשינערעה

 ,םרוטש ַא טכַאמעגנָא טָאה לעקיטרַא רעד .,ןפוא ןעטס

 ;טכַאמעג ץזוח לעקיטרַא םעד ןופ טָאה ?טַאלב-דנעבַא ,, רעד
 ןוא ?יו רע סָאװ טינ סייוו יקסוועשטניוו זַא ,טגאזעג טָאה רע

 ןייז רַאפ עיצַאסנעס ַא רָאנ טכוז רע זַא ,שינערעהוצנָא ןעבעגעג

 ,"תמא,

 םעד ןיא ןעבירשעג ךלימ בקעי טָאה ןיז ןעבלעז טעד ןיא
 -ירק עיירפ טרעדָאפעג טָאה יקסוועשטניוו יו יױזַא .אפוג "תמא

 ןיא קיטירק עיירפ טרעדָאפעג ךלימ טָאה ,"טַאלב-דנעבא, ןיא קיט
 ןעמָאנ ן'טימ לעקיטרַא ןַא טקישעגוצ ם הי א טָאה ןוא ,"תמא,
 זַא ,טרעלקרע טָאה רע ואוו ,"קיטירק טַאלג רעדָא קיטירק עיירפ,

 ןיא ךלימ .ןזירַא טלעוו רעד ןיא םתס ךיז טעּפעשט יקסוועשטניוו

 יקסוועשטניוו ןוא "ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ, רעד ןופ ןעוועג

 "תמא , ןיא םחיא ייב זַא ,ןעזייוו וצ טסודדעגּפָא ?עקיטרַא ןייז טָאה

 .טביולרע "קיטירק עיירפ , טרעוו

 -עמ ס'נָאילעד ןענעג ןעטָארטעגסױרַא ךיוא זיא יקסוועשטניוו
 ַא ןוא עכילטייד א ןעוועג זיא ענייז קיטירק עזיד ןוא ,ןעדָאט

 רע ןוא ,ןָאדנָאל ןופ שילגנע טנעקעג טָאה יקסוועשטניוו .ערהָאלק

 רעזנוא ןופ טייז רענַאקירעמַא רעד טימ ןערָאװעג טנַאקַאב זיא

 גנוניימ ןייז .,ןעמוקעגרעבירַא רעהַא זיא רע יו דלַאב גנוגעווַאב

 רעבָא נוצַאב ןיא .עניימ יו עבלעז יד ןעוועג זיא ןע'נַאילעד ןעגעוו

 בור סָאד ןוא ךיא ןיב ןָאשיײאיסָאסַא רעד ףיוא סעקַאטַא ענייז וצ

 טימ ןענאטשראפנייא ןעווענ ןעטסינָאיציזַאּפָא ערעדנַא יד ןֹופ

 רעד ןיא םתס "ךיז טעּפעשט רע, זַא ,ן'ךלימ טימ ןוא ן'ץנַארק
 .ןיירַא טלעוו

 ןעטסינָאיציזַאּפָא יד --- ןערענַאל ייווצ יד ןעשיווצ םוהת רעד

 טלָאװ סע ,ןעסקאוועג זיא --- ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ רעד ןוא
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 רָאנ ,ןערענַאל ייווצ ןעגעוו טינ ןעדייר וצ ןעוועגנ רעניטכיד רעבָא

 ַא סלַא ןענַאטשעג ןַאד ןיא יקסוועשטניוו םירָאוו ,יירד ןעגעוו

 ,רענַאל ןערעדנוזַאב ַא טימ ,רערהיפ-ףמַאק רעגידנעטשטסבלעז

 טציטשרעטנוא ןעפָא "ןָאשיײאיסָאסַא, יד ןַאד טָאה ןָאילעד
 -נוא ןע'ןָאילעד טָאה "ןָאשיײאיסָאסַא, יד ןוא ,עיציזָאּפָא רעד ןעגעג

 טָאה עיציזָאּפָא יד .רענגעג עשידיא ענייז ןענעג טציטשעגרעט
 םהיא טָאה ןָאילעד ,?עקילק יד, ןעפורעג טָאר-סגנוטלאוורַאפ םעד

 ,ײטרַאּפ רעד וצ (יירט) לַאיָאל ןענייז ייז ,?עלַאיָאל יד, ןעפורעג

 | ,ןעסייהעג סָאד טָאה

 קרָאי וינ ןיא ןעמוקענרָאפ ןענייז סָאװ ,ןעגנוריסאּפ יד ןעשיווצ

 עכלעוו ןוא ,(1898 ,רעבמעצעד ןעט-9 םעד) ,טייצ רענעי םורַא

 : עדנעגלָאפ יד ךיז טניפעג ,ןורכז ןיימ ןיא ןעבילברַאפ ןענייז

 -ןַאמ עסיורג ַא ןערָאװעג ןעטלַאהענּפָא זיא ןָאינוי רעּפוק ןיא

 רעד ,טראוולַא ןעווענ זיא רענדעדטּפיוה רעד ואוו ,גנולמַאז
 ,דנַאלשטייד ןיא גנונעװַאב רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ רערהיפ
 טנעדיזערּפ ןערָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,טלעווזור רָאדָאעהט
 רענַאשימָאק-סילָאּפ ןעוועג ןַאד זיא ,ןעטַאַאטש עטגינייארַאפ יד ןופ
 ,גנולמאזראפ רעזיד ףיוא גנונדרַא ןעטלַאח וצ ףיוא ןוא ,קרָאידינ ןופ
 -ַאּפ עשידיא גילדנהעצ עכילטע ןעבילקעגסיוא לעיצעּפס רע טָאה
 טזָאלעג טימעסיטנַא םעד םָאה ןעמ .עשידיא סיואכרוד ,טיילסיל
 ןייק ןיוש טָאה ןעלאדנַאקס עשיטימעסיטנַא ןופ רעבָא ,ןעדייר
 ס'טלעווזור טָאה גנורעקלעפאב עשידיא יד ,ןייז טנעקעג םינ דייר
 ןוא ןעגולק ַא סלַא טרידָאלּפַא טייהנענעלעגנַא רעזיד ייב טירש
 ,לעציּפש ןעטונ

 ראונַאי ןעט1 םעד זיב 1898 רעבמעצעד ןעט28 םעד ןופ
 רעטרעפ ןעבעל טירטס עטפלע ,לָאה רעטסבעוו ןיא זיא 6
 רעשיטסילַאיצַאס ךעשידיא א ןעמוקעגרָאפ ,קרָאי-ינ ,וינעווע
 -ןינייא וצ ןעמוק ֹוצ טפָאהעג ןעמ טָאה ןעטרָאד .?גָאטײײטרַאּפ
 ננטלאּפש יד :טרעקרַאפ ןעמוקענסױורַא רעבָא ןיא סע םייק
 .ןערָאװעג רעטיירב ךָאנ זיא

 א ןעמונעג םיובנענייפ .ב טָאה .ןָאשנעװנָאק רעזיד ףיוא
 -ָאסַא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטיײברַא , רעד ןענעג גנולעטש עפרַאש



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 2186

 רעדיל רעד ןעוועג ךילטנעגייא רע זיא געט רֶאּפ ַא ןוא ,"ןָאשייאיס

 גנורעטיברע םיורג טימ טרערעג טָאה רע .ףמַאק ןעצנַאג םעד ןופ

 רעד ןיא ןעגנורעדנע טרעדָאפעג טָאה רע ןוא ?עקילק , רעד ןענעג

 ."טַאלב דנעבא, ןופ גנורהיפ

 ,"רעגַאל ןעטירד , םעד ןופ רעהעטשרָאפ סלא ,יקסוועשטניוו

 -םיֹוא עלָאר ענידנעטשטסבלעז ןייז ןָאשנעװנָאק רעזיד ףיוא טָאה

 עיציזַאּפָא רעניימעגלא רעד ןופ רענייא ןעראוועג זיא רע .ןעבענעג

 .רערהיפ ערהיא ןופ רענייא ,?עלאיָאל , יד ןעגעג

 -טּפיוה ,רהָאפנעמַאזוצ םעד וצ ןעטַאגעלעד יד טָאה ץנַארק

 -עגסיוא ,טדעטש ערעדנַא ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,יד ךילכעז

 ןייק ןעמוק עכלעוו ,"סעקינ'בושי , סלַא "טאלב דנעבא, ןיא טכַאל

 -ַאזוצ םעד ןופ טעטירָאיַאמ יד .טלעוו יד ןעכַאמרעביא קרָאי וינ

 .טכארבעגפיוא ןעוועג זיא רהָאטנעמ

 .רעטכאבָאעב רעכילרעסיוא ןא יו ןעטלַאהעג ךיז בָאה ךיא

 גנומיטש רעניד'בוט-םוי רעד וצ זא ,טנייצרעביא ןעווענ ןיב ךיא

 ןעדייס ,ןעמוק טינ ןיוש רימ ןעלעוו רהָאי ריפ עטשרע יד ןֹופ

 רעשיטסילַאיצַאס רעד רעביא טכַאמ ןייז ןערילראפ לָאז ןָאילעד

 .ךאז עגיפיול-טייוו א ןעוועג זיא סָאד ןוא ;ייטראּפ רעטיײברַא

 ןוא ןעבעל טאווירּפ ןיא ןעהיצוצקירוצ ןעסַאלשאב ךיז בָאה ךיא

 "גנע רעד ןיא ןעגנובערטש עשירַארעטיל עניימ וצ ךיז ןעבענּפָא

 ךיז לָאז רעלימ יאול זא ,טראוועג רָאנ בָאה ךיא .,ךארּפש רעשיל

 ןעבעגעגרעביא, םהיא ךיא טלָאװ ןאד .אּפָארייא ןופ ןערהעקמוא

 ןוא ,ןעקירדסיוא ךיז געלפ ךיא יװ ,"טיַאפ םעד ןופ ןעלסילש יד |

 .רעדײסטוא סלַא ןעפלָאהעגטימ םהיא טלָאװ

 -ָאטַא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטייברא , רעד ןופ רערהיפ יד

 םימ ,ייווצ ןופ עטימָאק א טקישעגוצ רימ וצ ןעֿנָאה "ןָאשייאיס

 נידנערילעּפא ןוא ,ןעטנעמילּפמָאק ןוא טקעּפסער ןופ ןעקורדסיוא

 ךיז ןעטעבענ רימ ייז ןעבָאה ,גנוגעוואב רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא

 ףוס א ןעכַאמ ןעפלעה ןוא עּפורנ רעצנאג רעייז טימ ןעדיירכרוד

 | .ננוטלאּפש רעד וצ

 סע ןעדייס ,ייז טימ ןעלדנאהראפ וצ טגאזטנע ךיז בָאה ךיא

 ןעבָאה ייז .םידדצ עדייב ןופ ץנערעפנָאק ַא ןעמוקרָאפ טעוװ

 .ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערעפנָאק ַאזַא ןוא ןעבענעגכָאנ סָאד
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 ואוו ,טכירעגנ א יו ןהעזעגסיוא רעכינ טָאה ןָאשנעװנָאק יד,
 --- ?ןָאשייאיסאסא גנישילבָאּפ , יד ןעוועג זיא רעטנָאלקעננָא רעד

 "רוב ןיא לָאה רעטסבעוו ןופ נָאט-ײײטרַאּפ םעד ןענעוו רימ ןעזעל

 עיינ ןייק ןירַא טינ טמענ (ןָאשיײאיסָאסַא יד) יז---עטכישעג ס'ןיג
 יז ;ןעצנאניפ ןענעוו ןעטכיראב ןייק ּפֶא טינ טיג יז ; רעדילנטימ
 ןהענ ֹוצ טינ ןיא קיטקַאט רהיא .ןעטנענילעטניא טביירטראפ
 ןופ זָאנ רעד ראפ ןערהיפ ךיז טזָאל יז ;נעװ ןעדַארנ םעד טימ

 .ןעּפאכראפ ןופ םעטסיס ַא זיא םעטסיס רהיא ;ןָאילעד ?עינעד
 -ענסיורא טָאה ,טייז רהיא ןופ ,"ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ , יד
 .ן'יקסוװעשטניו ןוא ןע'ןאהאק ןענעג ןעננוגידלושאב טלעטש
 רע טרהיפ רָאטקַאדער ַא סלא זַא ,טנידלושאב יז טָאה ןע'ןַאהַאק

 זא ,טנידלושאב יז טָאה ן'יקסוועשטניוו ןוא ,ענזירּפַאק ףיוא ךיז

 םהיא טלעטש ןעמ ?ייוו ,ראפרעד רָאנ רהיא רעטנוא טבָארג רע
 '" ךָאטקאדער סלא סױרַא טינ

 "נעגעג וצ יו רהעמ ןוא טכאנ עצנאנ א ןעסעזענּפא זיא ןעמ
 .ןעמוקעג טינ ןעמ ןיא ןעיירעסייר ןוא ןעגנוגידלושאב עגיטייז

 ךוסכס םעד לָאז ןעמ זַא ,גַאלשרָאפ ַא טכַאמעג טָאה םיובנענייפ

 ןערעוו דעטניִאּפַא לָאז סָאװ ,טכירענ-סעדיש א וצ ןעבענרעביא
 ענארפ יד ןעבענרעביא זא ,טרעלקרע בָאה ךיא ,ייטראּפ רעד ןופ
 םירָאװ ,ןע'ןָאילעד וצ ןעבעגרעביא רהיא טסייה ,ייטראּפ רעד וצ

 -נָא  טסייה סָאד זא ;ענעשעק ןיא ךיז ייב ייטראּפ יד טָאה רע
 רעטרעו יד רעבָא ,"רעניווש ןייז ראפ ?לעווייט םעד ןענָאלק
 ןעדנעהיצוצ א ןעבָאה ?טכירעג-הרושּפ , רעדָא ?טכירעג-סעדיש,

 .ןעמונעגנָא גַאלשרָאפ ס'םיובנענייפ טָאה ןַאשנעװנָאק יד ןוא גנַאלק
 -סעדיש םעד ןיא לע ךיא זא ,טרעלקרע טשרעוצ בָאה ךיא

 ,לייטנא ןייק ןעמהענ טינ טכבירעג

 ,ײטראּפ רעד ןופ רעדילנטימ עשינאקירעמאי-שטייד ייווצ
 ,רימ וצ טרילעּפא ןעבָאה ,לָאה ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה עכלעוו

 רימ ןעבָאה ייז ןוא ,ןענעקרענָא טכירעג-סעדיש םעד לָאז ךיא זַא

 טאר רע זא ,ןעמָאנ סע'סאנָאי רעדנאסקעלא ןיא ןעבעגעגרעביא

 ,טרעכיזראפ רימ ןעבָאה ןעסָאנעג ייווצ יד ,ןָאט ֹוצ יוזא ךיוא רימ
 טכַאפ ָאנוי ןוא רע זַא ןוא ננוטלאּפש יד טסירדראפ ןע'ןָאילעד זא
 -ענעג ראגָאז רימ ןעבָאה ייז ,םולש ןעצראה ןעצנַאג ן'טימ ןעליוו
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 קיטקַאט ןייז ןעבענפיוא ליוװ ןיילא ןָאילעד זא ,שינערעהוצנָא ןענ

 טינ סָאד ךיז טָאה רימ .ןעיירעקנאצ ןוא לַאנ ןוא טפיג ןופ

 .ןופרעד סַאּפש טכַאמענ בָאה ךיא .,טביולנעג

 ןענייז ןעטסינָאיציזַאּפָא עשידיא ערעזנוא ןופ עליפ רעבָא

 .ןעבעגעגכָאנ ךיא בָאה ,ָאזלַא ,ראפרעד קראטש ןעוועג

 ,ראונַאי ןעטפ םעד טריזינאגרָא ךיז טָאה טכירענ-סעדיש רעד

 רעד) ןהוק ירנעה ןוא טכָאפ ָאגוי ,לעינעס ,סאנָאי ,ןָאילפעד ,6

 .רעטכיר יד סלא ןעראווענ טמיטשאב ןענייז (ראטערקעס-ייטראּפ

 ךיילג ךיז בָאה ךיא .ןעגנוציז 18 ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע

 ןעק סולשאב ןעגיטפנינראפ ןֹוא ןעטכערעג ןייק זא ,טגייצרעביא
 ערעזנוא ןעוועג ןענייז לעינעס ןוא סאנָאי .ןעטראוורע טינ ןעמ

 טכַאפ ןוא ןָאילעד רעבָא .טוג טניימעג ןעבָאה ייז ןוא ,דניירפ

 טייבראעג ןעבָאה ייז ןוא ,טעטירָאיַאמ א ןעוועג ןענייז ןהוק ןוא

 זא ,ןעגָאז םינ ןעק ךיא .?"עקילק, רעד ןופ ןעסערעטניא יד ןיא

 .עיציזַאּפָא יד ןעגידעש וצ טניימעג טסעריד ָאד טָאה טכָאפ ָאנוי

 םענעי טימ ךיז טָאח ,ןהוק ןוא ןָאילעד יו טוג יוזא ,רע רעבָא

 ןעגנוהיצַאב עניימ ןוא ,ןערעזנוא טימ יװ רחעמ ךפ א ןהעזעג דצ

 ןייק ןעװעג םיִנ ןענייז ןע'ןהוק ןוא ן'טכָאפ ,ןע'ןָאילעד טימ

 ,ָאזלַא ; ןעסירגַאב טינ ולימא ייז טימ ךיז געלפ ךיא : עכילדניירפ

 טַאװירּפ ךרוד טייהנעגעלעג ןייק טאהעג טינ לָאמ ןייק ךיא בָאה

 ןוא ןעקנעד רימ סָאװ ןעלעטשוצראפ רָאלק ןוא ןעפָא ןעכערּפשעג

 .ןעלהיפ רימ יו

 טָאה רע .טסיירטענ רעמיא רימ טָאה סאנָאי רעטונ רעד

 רע ;םטאהעג טינ ןעיורטוצ ןייק םהיא וצ ןוא טסַאהעג ןע'ןָאילעד

 ערעדנַא יד ןופ טייקגיטכירפיוא רעד ןיא טביולגעג רעבָא טָאה

 ,טמירטעג טָאה רע ןוא ,טכירעגססעדיש םעד ןופ רעדילנטימ

 ןיא עגאל ערעסעב א ןעמוק טעװ טכירעג-סעדיש ןעזיד ךרוד זא

 ,ײטרַאּפ רעצנאנ רעד

 ַא טקורדענּפָא טָאה ייטראּפ רעטייברא עשיטסילַאיצַאס יד

 דנע דיירט טסילעשַאס , א ןופ גנודנירג רעד ןעגעוו טנעמטייטס

 עשיטסילַאיצַאס רַאפ זיולב עיצַאזינַאגרָא ןַא --- ?סנעיילע רָאביײֿכ
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 29 "םזונָאולעד,

 עיִציִזאַּפָא ןא ןהעזענ םעד ןיא ןעבָאה רעללימ ןוא ךיא ,סנָאינוי
 ייז טימ ןעסיוטשנעמאזוצ ןופ הרדס ַא ,סנָאינוי ערעדנַא יד וצ
 רעזנוא רַאפ גנורעטש א --- טרעלקרע ןיוש בָאה ךיא יו --- ןוא
 ףיוא טָאה סַאנָאי ,רעטייברַא רענַאקירעמַא יד ןעשיווצ עיצַאטיגַא
 "םנעיילעג םעד טָאה ?עינעס רעבָא ,טקוקענ ױזַא ךיוא םעד
 ,טציטשעג

 .ןע'לעינעס ןופ טמַאטשעג ןַאלּפ רעד טָאה ,ןעמונעג דנורג ןיא
 "םזילַאיצַאס םעד ןעגנילשוצּפָארַא סנַאינוי יד ןעגניווצ , ןעגעוו
 .טסילאיצַאס א ןערָאװעג זיא ןָאילעד רעדייא ךָאנ ןעדייר רע טנעלפ
 ןעוועג זיא רע .אזַא קורדסיוא ןַא רָאנ ןעוועג םהיא ייב זיא סָאד
 ,טלעוו רעד ןיא שנעמ רעטסכילדירפ רעד רעבָא ,שנעמ רעגיציה ַא
 ןייק טָאה רע ןוא ;ןערירנָא טנעקענ טינ גילפ ןייק טלָאװ רע
 ןָאטּפָא טעװ ןָאילעד םישעמ ַא רַאפ סָאװ טַאהעג םינ ףירנאב
 ."סנעיילע , ןייז טימ

 טסייח סָאד ,(1896) רהֶאי םענעי ןופ טַאנָאמ סקעז עטשרע יד
 םעד רַאפ רעהרַאפ רעד ןעגנַאגעגנָא זיא סע ןעוו טייצ רעד ןיא
 טײברַאעג "ננוטייצ רעטייברא, רעד רַאפ ךיא בָאה ,טכירעג-סעדיש
 עניימ ןעבירשעג ךיא בָאה ,ןעלקיטרַא עזעירעפ ץוח ַא .רעמיא יו
 ןעמָאנ םעד רעטנוא ."טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןופ, ןענָאטעילעפ עיינ
 יד ןעבירשאב ךיא בָאה "רעטרָאּפער רעטירטס רעטסעה רעד,
 -ראווק ןעשידיא םעד ןופ סנירעפראוו-ןעטרָאק ןוא ?רעפערט-לזמ,
 ןעשיזיוצנארפ ַא ןֹופ גנוצעזרעביא יד טגידנעעג בָאה ךיא .לַאט
 בָאה ךיא עכלעוו ,ענהָא שזרָאשז ןופ ,"עביל עטצעל יד, ןַאמָאר
 ןעגנאפעגנָא בָאה ךיא ןוא ,רהָאי ןעגירַאפ םעד ןיא ןעביוהעגנָא
 -- ןעבעל רעטייברא ןופ ןאמָאר ס'ַאלָאז ?ימע ןעצעזוצרעביא
 | .?לַאנימרעשז,

 ,שילננע ףיוא ,ןעבירשעגנָא ךיא בָאה םייצ רעבלעז רעד וצ
 ןיא ןוא ;אקירעמא ןיא ןעכעל ןעשידיא םעד ןופ ןַאמָאר א
 -ךוב עטנָאמרעד ןעביוא יד טָאה (1896) רהֶאי םענעי ןופ רַאונַאי
 עטסניטניוו ייווצ יד ןופ ענייא ,ינַאּפמָאק דנע ןָאטלעּפַא עמריפ
 רעדייא .ןעמונעגנָא םהיא ,אקירעמַא ןיא רעזייה ננישילבָאּפ
 ןופ שינביולרע רעד טימ ,ךיא בָאה ,טקורדעג םהיא טָאה ןעמ
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 ןַא ןיא "גנוטייצ רעטייברא, רעד ןיא ןעבענעג םהיא ,עמריפ רעד

 טָאה שילגנע ףיוא .טכַאמעג ןייֵלַא בָאה ךיא עכלעוו ,ננוצעזרעביא

 םהיא ךיא בָאה רעבָא שידיא ףיוא ."?קעי, ןעסייהעג ןַאמָאר רעד

 .?יקנַאי רעד לעקנַאי, ןעבעגענ ןעמָאנ ַא

 רעד ,קַאינּפעטס יענרעס ןערָאװעג טנַאמרעד זיא ןעביוא

 ןעכוזַאב געלפ ךיא ןעכלעוו ,רענָאיצולָאװער רעשיסור רעשידלעה

 ןעטשרע םעד ןופ "גנוטייצ רעטייברא, רעד ןיא  .ןָאדנַאל ןיא

 טניפעג ,טציא ןעטלַאה רימ ןעכלעוו ייב ,רהָאי םעד ןופ רַאונַאי

 ןייז טָאה קַאינּפעטס .םהיא ףיוא דּפסה ַא ס'ווָאנַארַאב .מ ךיז

 טָאה רע ןעו .לַאפוצ ןעכילקילננוא ןַא ךרוד ןערָאלרַאפ ןעבעל

 ןייז ןופ טייוו טינ ,ןעסלער-ןהַאכ יד ןהענרעבירַא ןיא ןעטלַאהעג

 טָאה ןוא גוצ ַא ןעמוקעגנָא זיא ,ןָאדנָאל ,קיזישט ןיא ,גנוניואוו

 .ןערהָאפעגרעביא םהיא

 -רא, רעד ןיא טרעוו (ןעט14 םעד) טַאנָאמ ןעבלעז םעד ןיא

 רָאסעּפָארּפ רעשטייד ַא זַא ,סעיינ ַא טעדלעמענ "גנוטייצ רעטייב

 ךרוד ,ןעלהַארטש ןימ ַאזַא טקעדטנע טָאה ןעגטנער ןעמָאנ ן'טימ

 -נעמ ןעגידעבעל א ןופ רענייב יד ןעריפַארגָאטַאפ ןעק ןעמ עכלעוו

 -רעדעל ַא ןיא ןעניל ייז תעשב ,?יּפשייב םוצ ,תועבטמ רעדָא ,ןעש

 ַא סָאד טָאה ןעגטנער זַא ,טנָאזעג טרעוו ייברעד .עלעטייב רענ

 ,"ןעלַארטש-סקע, יד ןענייז סָאד .ןעלַארטש-סקע ןעבעגעג ןעמָאנ

 ,ןיצידעמ רעד ןיא עלָאר ערעיוהעגנוא ַאזַא טנייה ןעליּפש עכלעוו

 ,הרשּפ ַא ןעוועג זיא טכירענ-סעדיש םעד ןופ גנודיישטנע יד

 רעטכיר יד .טשיוטנע רעטיכב ןעוועג זיא דצ רעזנוא רעכלעוו ןופ

 -ָאססַא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטייברא, יד ןעשַאועגנייר ןעבָאה

 .ןעגנוגידלושַאב עלַא ןופ טעמכ "ןָאשייאיס

 ךיז ךיא זומ ,ןעטנעמוקָאד ןייק ךיז ראפ גנידנעבָאה טינ

 :עטכישעג ס'ןיגרוב טימ ןעצונַאב רעדיוו

 עלענָאיצקַאדער יד זַא ,גנודיישטנע יד טעטיול ןַאהַאק ןעגעוו,

 ,גנורהיפפיוא ןייז טגנאלַאבנַא סָאװ .טוג זיא טייברא ןייז ןופ טייז

 ןעניציה ַא טָאה ןוא זעוורענ זיא רע סָאװ םעד טימ ךיז יז טרעלקרע
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 רעד טָאה ן'יקסוועשטניוו ןוא "תמא, םעד ןעגעוו ,טנעמַארעּפמעט
 ןופ רעבעגסױרַא יד ןוא רָאטקַאדער רעד (1 :ןעדישטנע טכירעג
 -נוא ןעהייז ןוא ןעטיירּפשראפ ןיא גידלוש ןענייז גנוטייצ רעד

 "מוא יד טימ טנַאקַאב גינייוו זיא יקסוועשטניוו (2 ; יורטוצ
 יד החנשה ןייז רעטנוא ןעבָאה וצ ניסאּפנוא זיא ןוא ןעדנעטש

 ";נוטייצ רעטייברא, יד טָאה םורַאד ;גנורהיפ עלענָאיצקַאדער
 ןעמיטשוצנייא טינ טבער סָאד טאהענ ןָאשיײאיסָאססַא גנישילבָאּפ

 ןערעוו טלעטשעגנָא לָאז יקסוועשטניוו סָאד ,ןָאיצנעװנָאק רעד טימ
 סלַא ןיא רעבָא יקסוועשטניו (8 ;רָאטקַאדער רעטייווצ סלַא

 ."רעטייבראטימ רעלופטרעוו ַא רעביירש רעלופטנַאלַאט

 רעד ןופ רָאטקאדער ביילב ךיא זא ,ןעווענ זיא ננודיישטנע יד
 ננוטייצ יד ."טאלב דנעבא, ןופ ץנארק ןוא "גנוטייצ רעטייברַא

 לָאז יקסוועשטניוו ןוא ןעריטסיזקע וצ ןערעהפיוא לָאז "תמא,
 ."טַאלב דנעבא, ןיא רעטייברַאטימ סלַא ןערעוו טלעטשעגנָא

 ,"ננוטייצ רעטייברא , רעד ןופ טרינניזער ךיילנ בָאה ךיא

4 

 םרושטקעל --- ."ןייאראפ גניר-רעטמייברא , םייב עדער ַא
 -סעשטאר ןיא ךוזאב רעטייווצ ַא -- .סעדער ןוא

 .זיוה-לוד ַא ןיא -- .רעט

 וצ טעקנַאב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעהירפ ןעכָאװ רֶאַּפ ַא טימ

 ."ןייאראפ נניר-רעטייברַא, םעד ןופ טסעפ-סערהַאי םעד ןערעייפ
 .טריטסיזקע טינ ןַאד ךָאנ טָאה ןעדרָא סלַא נניר-רעטייברַא רעד

 טסאשלעזענ עניילק א ,עיצַאזינַאנרָא ןייא ןיולב ןעוועג זיא סע

 -ַאר זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןעטסילַאיצָאס ןופ

 ענענייא ערעייז ןעבָאה ןעפרַאד ןעשנעמ ענענָאזעג-יירפ ,עלַאקיד
 -מעמ א רַאפ עציטש -- ףליה רעניטייזנענענ רעייז רַאפ ןעשזדַאל
 .טברַאטש רע ןעוו ,יורפ ןייז רַאפ ןוא ,קנַארק טרעוו רע ןעוו ,רעב

 ַא טרעדָאפענ ןעטערטניירא םייב ןעבָאה סנעדרָא עשידיא יד
 .טָאג ןיא טביולג ןעמ זַא ,גנורעלקרע ןִֵא טימ עינָאמעדעצ עצנאג
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 -עגנַא ןייז טנעקענ טינ ןעסָאנענ ערעזנוא ,ךילריטַאנ ,טָאה סָאד
 טפַאשלעזענ ַא ןעדנירנ ןענעוו ןעדייר ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא ,םענ

 ןעכַאז עלַא עזיד ןופ יירפ ןייז לָאז עכלעוו ,ףליה-טטבלעז רַאפ

 -אב רעשיטסילַאיצַאס רעד טימ ןעדנוברַאפ ןייז לָאז עכלעוו ןוא

 -ײברַא, רעד ןערָאװעג טעדנירנענ זיא טרַא ןעזיד ףיוא ,גנוגעוו

 ,"ןייאראפ נניר-רעט

 ,רעכַאמקואלק ייווצ ייברעד ןעוװענ ןענייז ןעטסניטעט םא
 זיא רעכלעוו ,ךיירדלָאנ ,מ ןוא ,רעקסַאל ירעה ןוא גרעבנירג םעפ

 ןוא ןָאינוי רעכַאמ-ּפעק רעד ןופ רעדנירנ יד ןופ רענייא ןעוועג
 ייז וצ ,"ןָאשיײאיסָאסַא ננישילבָאּפ גנוטייצ-רעטייברא , רעד ןופ

 ןעשיווצ ,ןעסָאנענ עכילטע ךָאנ ןענַאטשענוצ רעהכאנ ןענייז יירד
 .א ןעמָאנ ן'טימ ןאמ-ןָאיני רעטנַאקַאב רעטונג ַַא רעניימ ייז
 .,סקַאז .ש .א ןופ ,"גניר-רעטיײברַא ןופ עטכישעג יד, העז) רעקעב
 ,לירּפַא ןעט4 םעד טעדנירנענ ךיז טָאה ןייאראפ רעד .,(74 טייז

 ןיא ,ָאד דייר ךיא ןעכלעוו ןענעוו ,טסעפ-סערהַאי רעד ןוא ,2
 ַא בָאה ךיא זַא ,ןייז ןעק סע) 1896 גנילהירפ ןיא ןעמוקעגרָאפ
 ,ןובשח ןיימ ךָאנ סיוא טמוק ױזַא רעבָא ,טייצ רעד ןיא תועט
 | .(ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד תעשב

 ןופ ןענאטשאב זיא רע .רעניילק ַא ןעוועג זיא םלוע רעד
 זיא ננומיטש יד ןוא ,ןעסָאנעג עכילטע ךָאנ ןופ ןוא רעדנירג יד
 סָאװ ,עדער רעד ןופ רקיע םעד קנעדענ ךיא עגיצרַאה ַא ןעווענ
 טרָאװ םעד ףיוא ןעניוצאב ךיז טָאה יז .ןעטלַאהעג בָאה ךיא

 : ןעדנעגלַאפ ןיא ןענאטשאב זיא קנַאדעג-טּפיוה רעד ןוא ,"גניד ,

 -ַאוצ טלעטייק סָאװ ,ךאז ענהעש ַא זיא נניר רענרעדלינ א

 -ייק "נניר-רעטיײברַא, רעד ,קלָאפירַאּפ א ןופ רעצרעה יד ןעמ

 דלָאנ עליוה ןופ רעבָא .רעטייברַא ןופ רעצרעה יד ןעמַאזוצ טלעט
 זומ ןעמ .טשינ ךיז טלַאה סע ;ןעכַאמ טינ גניר ןייק ןעמ ןעק
 -ייברא , רעד .תושממ רהעמ ןעבָאה לָאז סע ידכ ,רעּפוקס ןעשימוצ

 ןוא קנאדעג ןעיירפ םעד ףיוא טעדנירנעג זיא "ןייארַאפ גניר-רעט

 רעד רעטנוא ןעמ ןעק ןיילַא םזילאעדיא טימ רעבָא .,םזילַאעדיא
 ןַא טרעו רעמָאט .ןעבעל טינ טפאשרעה רעשיטסילַאטיּפַאק

 םהיא ףרַאד ןעמ  .,זָאלפליה ןייז טינ רע לָאז ,קנארק רעטייברַא

 עניטייזנענעג עזיד טא .עציטש רעלעירעטַאס טיפ ןענרָאזאב
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 "ענניירא טרעוו סָאװ ,רעּפוק רעד זיא סָאד ,ףליה עלעירעטַאמ

 נניר-רעטייברַא, םעד ןופ םזילַאעדיא םענרעדלינ םעד ןיא טשימ

 עצנַאנ רעזנוא זיא ױזַא ןוא .תושממ א ןעבָאה לָאז רע ,"ןייאראפ

 ןעמַאװצ טהענ םזילאעדיא רעשיטסילַאיצַאס רעזנוא ;גנוגעוואב

 ענַאל עלעירעטאמ יד ןערעסעבראפ וצ ףמַאק ןעשיטקארּפ ַא טימ

 ,רעטייברַא םעד ןופ

 סלַא ,"גניד-רעטיײברַא רעד ןעוו ,ןערהָאי ערעטעּפש ןיא

 רעטרעדנוה טימ ,טכַאמ עניזיר ַא ןערָאװעגנ ןיוש זיא ,ןעדרָא

 רעדילנטימ רעטנעזױט ענילדנהעצ עליפ טימ ןוא סעשטנערב

 -ךער סלַא ,טייהנענעלענ א ייב ךיא בָאה ,דנַאל ןעצנאנ ן'רעביא

 טקירדענסיוא ,ןָאשנעװנָאק ַא רענייז ןופ גנונעפערע רעד ייב רענ

 .קנַאדעג ןעבלעז םעד

 .טדעטש ענינייא טכוזאב רעדיוו ךיא בָאה טייצ רענעי םורא

 ןוא שילגנע ףיוא סעדער ןוא סרושטקעל ןעטלאהעג בָאה ךיא

 .שידיא

 -טע ךיא בָאה ,לָאמ ןעטייווצ ַא רעטסעשטאר ןיא גידנעייז

 ,ויוה:םיענושמ ןעניטרָאד םעד ןיא טכארבראפ ןעדנוטש עכיל

 .קרָאי-וינ טייטס םעד ןופ טלַאטשנַא ןַא זיא סָאװ

 ןופ ּפָארַא זיא ןעסָאנעג ערעזנוא ןופ םענייא ןופ הלכ יד

 רימ רע טָאה ;ןעטלַאהעג ןעטרָאד רהיא טָאה ןעמ ןוא ,ןעניז
 עטיב ןייז בָאה ךיא .ןעכוזאב רהיא לָאז ךיא זַא ,ןעטעבענ

 -נא ןַא טזָאלעגרעביא רימ ףיוא טָאה טיזיוו רעד ןוא ,טליפרע

 .קורדנייא ןעכילביירשאב

 ,טנעקעג טונ ץנַאנ רימ טָאה עכלעוו ,הלכ ס'עסָאנעג םעד

 -זייב ַא טימ ןעסעזעג ןיא יז .טנעקרעד טינ טציא רימ טָאה
 ַא ןעוועג ןיא יז .,ןעניושענ ןוא טקוקענ ,ענימ רעטרעיורטרַאפ

 ,ענידווע'נח-ץראווש ַא ,רוניפ רענהעש א טימ ,עגיסקיוועג-ןיילק

 רהיא ןעבָאה ןעקַאב יד .ןעגיוא עצרַאווש ןוא רָאה עצרַאװש טימ

 ,טנערבעג ןעבָאה ןעניוא עצראווש יד ןוא טהילנעג טציא

 -- ,טנָאזעג רהיא וצ ךיא בָאה -- ?רהיא טכַאמ סָאװ ---
 ,ךייא וצ סורנ ַא בָאה ךיא

 ,טנַאזעג רעטייוו ךיא בָאה -- ,רימ ךָאד טנעק רהיא ---
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 .טרעפטנעעגנ טינ טָאה יז

 ץלַא רעבָא טָאה יז ,ןעמָאנ ס'ןתח רהיא ןעפורעגנָא בָאה'כ

 עלַא .נָאז ךיא סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ טָאה יז .טרעפטנעעג טינ
 ,טסיזמוא ןעוועג ןענייז דייר עניימ

 נילרנהעצ ַא ייב ןענופעגנ ךיז ןעבָאה רעמיצ ןעבלעז םעד ןיא

 -עג ךיז טָאה יורפ עשירייא ערעטלע ןַא  .עגיניזנהַאו ערעדנַא
 ."ירערטנָאק ירעמ , ןעננוזעג ןוא רעשטינניקַאר א ףיוא טניוו

 ןעירשעגסיוא רעהפיוא ןַא ןהֶא ןוא טגיוועג ךיז רעחפיוא ןַא ןהָא

 -הֶאי עלעטימ יד ןיא --- יורפ עשירייא רעדנַא ןַא .,רעטרעוו יד

 ראה ערהיא ,רָאה ערהיא טמעקענ ןוא ןענַאטשעג זיא -- ןער

 ,טמעקענּפָארַא טשרעוצ ייז יז טָאה ,גנַאל ןוא יורג ןעוועג ןענייז

 ףרָאװ ַא ןעבעגעג ןַאד ןוא ,םינּפ ן'רעביא ןעננעה רהיא ןעלָאז ייז
 ןַאד ןוא ,לוק ן'פיוא טכַאלוצ ךיז ייברעד ,ןעטניה ףיוא ּפָאק יד
 ןעפראווראפ רעדיוו ךָאנרעד .עציילּפ ן'רעביא רָאה יד טמעקעג
 א רעדיוו ,קירוצ ןָאטענ רעדיילש ַא רעדיוו ,סיוארָאפ רָאה יד
 .עציילּפ ן'רעביא רָאה יד טמעקעג רעדיוו ןוא ,ךאל רעגיד'הנושמ

 רימ טָאה ,ןעסָאנעג ערעזנוא ןופ רענייא ,רעטיילנאב ןיימ
 זיא יז זַא ,גידנערעלקרע ,לעדיימ רעשידיא ַא ףיוא ןעזיוועגנָא
 ."טנוזעג טעמכ ,

 יז יצ טנערפענ רהיא ןוא רהיא וצ ןעננַאנעגוצ ןיב ךיא

 .שידיא טרער

 '.טרעפטנעעג יז טָאה -- ! ןעד סָאוװ --

 ןעוועג זיא יז .טנעצקַא ןעשיווטיל ַא טימ טדערעג טָאה יז
 ןעמענעגנא ןַא טימ ,עדנָאלב ַא ,עבכיוה ןייק טינ ,אנווָאק ןופ
 ,פעכביימש

 יז .ךיז ןענעוו ןוא טלַאטשנַא םעד ןענעוו טדערעג טָאה יז
 ןעטרָאד ןיא רעהירפ ןעכָאװ רָאּפ ַא טימ יו טלהעצרעד טָאה
 .טעוועטארענ ןעטנעיצַאּפ יד טָאה'פ ױזַא יו ןוא רעייפ ַא ןעוועגנ
 רעד ףיוא גידנעזייוונָא .,ערָאלק ַא יװ טולָאסבַא טדערענ טָאה יז
 ,"ירערטנַאק ירעמ, ןעגנוזעג ןוא טניוועג ךיז םָאה סָאװ יורפ
 ,"ירעמש ,ירערטנָאק ירעמ ,, : טמירקעגרעביא רהיא יז טָאה
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 -- ! עבלעז סָאד נעט ענעצנַאנ ,טהעז רהיא יו יױזַא טָא ---

 .ןערעוו ענושמ ךָאד ןעמ ןעק ןיילַא םעד ןופ --- ,טנָאזעג יז טָאה

 .טנערפעג ךיא בָאה --- ? ךייא טימ זיא סָאװ ןוא ---

 יז טָאה -- ,ןעזָאלסיױרא דלַאב רימ טעװ ןעמ ,טינרָאנ ---

 .טייהרעטמעשראפ ןעניוא יד נידנעזָאלּפָארַא ,טרעפטנעעג

 ? םיריוטקָאד יד ןעגָאז סָאװ ,ךָאד ---

 ץ'פיוא נידנעקוק ץְלַא ,טצעזענטרָאפ יז טָאה -- ,טינרָאנ ---

 ,טעּפַאק סע ןַא רימ ךיז טכוד ,טנייש הנבל יד ןעוו -- ,רָאלפ

 ? טעּפַאק ןענַאװ ןופ ---
 ,טרעפטנעעג יז טָאה -- ,סערד ןיימ ןופ ,הנבל רעד ןֹופ ---

 -ירפ יו טמעשרַאפ רהעמ ךָאנ ,דיילק רהיא ףיוא נידנעזייוונָא

 ןיוש רימ זיא'ס ;ןהעגרעביא טע'ס ,טינרָאנ זיא'ס --- ,רעה

 .ןעזָאלסיױרא דלאב רימ טעוו'מ ,רעסעב

 .ןעדנוטש עכילטע טכארבראפ טלַאטשנַא םעד ןיא בָאה'כ
 ,שנעמ רענעכָארבוצ א ןעננַאגעגקעװַא ןיב ךיא



 .לעטיּפטק רעטפ?עווצ

 גנודנירג רעד וצ ןעמוקעג זיא סע יוזא יוװ
 "סטרעוװרָאפ, ןופ

1 

 םימ טסקאוו קרָאי וינ -- .ןעגנוניואוו עיינ -- .םעלראה ןיא
 ."םוב , טיימסע-לעיר רעד --- .סקואוו ןעווַאנישַאמ ַא

 -רעביא ןיימ ןעננאגעג ןַאד זיא "גנוטייצ רעטייברא , רעד ןיא

 -טפירש ןיימ רעטנוא ,"לַאנימרעשז, ןַאמָאר ס'אלָאז ןופ גנוצעז

 גנַאגרהָאי םעד ךרוד טרעטעלב ןעמ ןעוו ."ןייטשנרעב דוד , ןעמָאנ

 ןעט1ס ןופ רעמונ םעד זיב רָאנ ןעמָאנ ןעזיד ןעמ טניפעג ,6

 יד טניישרע ,יאמ ןעט22 םעד ,רעמונ ןעטסקענ םעד ןיא .,יַאמ

 טכַאמעג רחיא טָאה ןָא ןַאד ןופ .ןעמָאנ א ןהָא ןיוש גנוצעזרעביא

 .(ךיז טכאד ,ץנַארק) רערעדנַא ןַא
 ךיא בָאה יַאמ ןעט22 ןוא ןעט19 םעד ןעשיווצ ךָאוו רעד ןיא

 ןוא עיצקאדער רעד ןופ קעװַא ןיב ,קַאּפ ןוא קַאה ןעמונעג ָאזלַא

 -ָאססַא גנישילבָאּפ רעד טימ ןעגנודניברַאפ עניימ ןעטינשענּפָא

 ,ןָאשייאיס

 רהיא ייב ךוזַאב ַא ףיוא וועיק ןיא ןעווענ ןַאד זיא יורפ ןיימ

 ןיא ןעוועג ךָאנ זיא רעכלעוו ,רעללימ ןוא ,עילימַאפ ןוא רעטומ
 טאהענ טָאה רע ואוו ,סעדָא ןייק ןערהָאפעגרעכירַא ןזיא ,ּפָארוי

 ,ועיק ןייק ןערהָאפעג רע ןזיא ןעטרָאד ןופ ןוא ,רעטסעווש ַא

 .יורפ ןיימ ןעכוזַאב וצ

 עילימַאפ א ייב טצעזאב ןעטַאנָאמ ענעי ףיוא ךיז בָאה ךיא

 ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,ןיקנָאר ןעמָאנ ן'טימ רעצעזטפירש ַא ןופ

 ס'ןָאשײאיסָאססַא רעד ןופ רעצעזטפירש יד רעביא ןַאמרָאפ רעד

 ,יירעקורד
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 ןעדנוברַאפ ןורכז ןיימ ןיא זיא סניקנָאד יד ייב ריטרַאװק ןיימ

 יד .קרָאי ןינ ןופ עטכישענ רעד ןיא לעטיּפַאק ןעניטכיוו ַא טימ

 ןיא ,ןענופענ ךיז טָאה יז רעכלעוו ןיא ,זיוה יד ,אפונ ריטרַאוװק

 רעד ןענעװו רעטרעװ רָאּפ ַא טשרעוצ .,ןעדנוברַאפ םעד טימ

 .עירטסודניא-יוב רעד וצ גוצאב ןיא ענַאל רענידסלָאמַאד

 ַא ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה 1894--893 ןופ סיזירק םעד ךָאנ

 -לוזער סלַא .ןעטפעשעג עדנעהילב ןופ ,"יטירעּפסָארּפ , ןופ טייצ

 רעד ןופ טרינגיזער בָאה ךיא ןעוו ,רעמוז םעד ןיא ךיז טָאה טָאט

 ןצ טייקניטעט ענידנענערב ַא ןעביוהעגנָא ,"גנוטייצ רעטייברא,

 ןעמוקענרָאפ ןיא גנורעסערנרַאפ יד .טדָאטש יד ןערעסערגראפ

 טינ ,זייוכעלסיב טינ -- רענייטש רענאקירעמַא ןעטכע ן'פיוא

 ַא טימ רָאנ ,טרָאטש עשיאעּפָארייא א טסקַאו סע יוװ ,םַאזגנַאל

 ןעסקאװענסיױא ןענייז טכַאנ רעביא יו ױזַא ,טסאה רעזעוורענ

 ,ןערעיומ טימ סקאלב עיינ עגילדנהעצ ןוא ענילדנחהעצ

 טכַארברַאפ ןַאד זיב בָאה ךיא סָאװ ,רהָאי ןהעצרעפ יד ןיא

 ןיא יא .טרעדנעענ גינייו ךיז קרָאי וינ טָאה ,אקירעמַא ןיא

 יד טעמכ ןעבילבעג יז זיא ןהעזסיוא םעניײמענלַא ןיא יא ,סיורג

 .ןעניוצעג טינ ךיז יז טָאה טירטס עטרעדנוה יד יו רעטייוו .עבלעז

 .ןעזלעפ ןוא רעדלעפ עטסוּפ ןעגנַאפעגנָא ןיוש ךיז ןעבָאה ןעטרָאד

 טייו, ןעסייהעג טָאה עט70 יד ראנָאז ןוא טירטס עט90 יד

 ,טרָאטש רעד ןופ ןעלייט עטיוברַאפ עטלַא יד ןיא ןוא ,"ןוָאטּפַא

 ןעוועג סעדייבעג עטסכעה יד ןענייז ,רעטנעצ סענזיב םעד ןיא

 ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא .,ךיוה יד שזאטע 14 יו רעכעה טינ

 ןוא ערעכעה ץלַא ןוא ןוַאטּפַא ןעלַאטרַאװק עיינ ןעיובפיוא ןעמונעג
 ןענידעכָאק םעד ןיא --- ?סרעצַארק-לעמיה, -- ןערעיומ ערעכעה
 "סטפיל ,רעדָא סרָאטייװעלע יד ןוא ,ןואט-ןוָאד ןופ דנעגעג-סענזיב
 -לעוו ןופ ,הנרדמ ַא וצ ןערָאװעג טלעקיווטנע אקירעמַא ןיא ןענייז
 .(*טאהעג טינ ףירנאב ןייק אּפארייא ןיא טָאה ןעמ רעכ

 -על רענאקירעמַא ן'טיס טנַאקַאב טינ ןענייז עכלעוו ,רעעּפָארייא (*

 סָאװרַאפ ? ?סרעצַארק-לעמיה , ןעמ טיוב סָאװ וצ :ךיז ןערעדנואוו ,ןעב

 -עמַא רעדעי זַא ,ווא רעפטנע רעד ? סעדייבעג ערענעלק יד טינ ןעגיוט
 ךיז ןערַאּפש עלַא .רעטנעצ םעד ןֹוא סופָא ןייז ןעבָאה ליוװ רענַאקיר
 ערעייז ןעבָאה ןעזומ ,לופשווב םוצ ,סרעוָאל עלַא ,חטש םענוולק ןיוא וצ
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 יד ןופ רענייא ןיא ןעוועג זיא סניקנָאר יד ייב ריטרַאװק ןיימ

 ךיז יז טָאה טירטס רעט102 רעד ףױױא .סעדייבענ עיינ עניזָאד

 ןענייז רעטייו סקאלב עליפ ןוא קאלב רעצנַאנ רעד .ןענופעג

 .ןעיוב ןיא ןעטלַאהעגנ טשרע ךיז ןעבָאה ייז רעדָא ,עיינ ןעוועג

 ןיא ןַאטּפא ןעגנאנעגנָא זיא טייקניטעט-יוב עשירעביפ ַא

 ,ןילקורב ןיא ?יווזנָארב רעשידיא רעד ןיא ןוא קרָאי וינ

 טָאה ןעמ עיצַאלוקעּפס טייטסע-לעיר טימ טכָאקעג טָאה סע

 ,עניטראפ-בלאה ,רעזייה עגיטראפ ,סטַאל טפיוקרַאפ ןוא טפיוקעג

 ךיז טָאה ,ראלַאד טרעדנוה רֶאֹּפ ַא טַאהעג רָאנ טָאה סע רעוו

 רעד טָאה ןעלַאטרַאװק עשידיא יד ןיא ,טייטסע ?עיר וצ טּפַאכענ

 -ןעטנארנימיא רעזנוא ןופ לָאצ עשביה א טּפַאכענמורַא רעביפ

 ייהט זָאלג ַא רעדָא ּפוז רעלעט ַא ייב גידנעציז ,גנורעקלעּפַאב
 רעדָא סטָאל ןעפיוקרַאפ ןוא ןעפיוק ןעמ טגעלפ ,ןארָאטסער ַא ןיא

 רחסמ אזא נָאװצ םענעבירשענ ַא רעדָא ,סעדייבענ ענישזאטעיפ

 טָאה סָאװ רעד ,ןָאשימָאק ןעמונעג ןעבָאה סרעלקעמ .,ןעכַאמ וצ

 -טנָאק םעד טָאה ,טקארטנָאק ַא ןעמוקַאב ןוא ,דלעג-דנַאה ןעבעגעג

 ךָאּפ ַא טכאמעג ןוא ןערעדנַא ןַא טפיוקראפ דלַאב טכייליפ טקַאר

 ןָאלנ יד טגידנעעג טָאה רע רעדייא ךָאנ טיּפָארּפ ראלָאד טנעזיוט

 ןעטנַאלוקעּפסיטלעג עלַא .סטרוָאק וד ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא סעסיוּפָא

 ןוא עזרעב רעד ןופ טפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא סענזיב רעייז ןעבָאה ןעזומ

 -ַאטרַאװק סענזיב עגיזָאד יד ןעסקאוו ,ָאזלַא .ןעטפעשעג קנאב עסיורג יד

 סָאװ רעדָא רעטנעצ םעד ןיא ןעביולב וצ ידכ ,וצילעמיה םוצ ןעל

 ןליפא .טדעטש רענאקורעמַא עלַא ןוא זוא ווזא .רעטנעצ םוצ רעטנעהענ

 רענוואוונווא דנעזיוט טרעדנוה יוו רחעמ טינ ןעבָאה סָאװ טדעטש עכלעזַא

 עלעיצעפס ַא ןַארַאפ ןוא קרָאי ןינ ןיא רעבָא .סרעצַארק-לעמיה ןעבָאה

 -נוא ןעלָאמש ַא ףיוא טהעטש טדָאטש ןופ לווט עטלַא יד : וצרעד עכאזרוא

 רעד ןיא ןעסקאוו וז זומ ןעסקאוו וצ ואוו טינ יז טָאה טיורב רעד ןיא .לעז

 מיוברַאפ קרַאטש רעייהעגנוא ךיוא זיא רהָאי 80 עטצעל יד ןיא .ךיוה

 -ַאטרַאװק עיינ ןערָאװעג טלעקיווטנע ןעניוז סע ןוא ,ןילקורב ןערָאװעג

 פָאד רעבָא .סקנארב יד ןיא -- לעזניא ןעטנַאמרעד םעד ןופ רעטייוו ןעל

 לייט עסיורג ַא .ןערעטנעצ יד ןופ טייוו וצ ןעשנעמ עליפ רַאפ זוא ץלַא
 .אפוג קרָאו וינ ןיא ןעביולב ץלַא ליוו גנורעקלעפַאב רעד ןופ

 ןווא טַאהעג קרָאו ןונ טָאה ,אקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו
 .ןערעטנעצ עכילטע ןיוש יז טָאה טצוא .רעטנעצ

 עסוורג יד ןיא רָאנ ןעוועג "סרעצַארקילעמיח, יד ןענווז טשרעוצ
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 םעד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה סָאװ ,שנעמ רעניטייז א ,ייהט

 טגעלפ טפָא ןוא רעלקעמ ַא סלַא ןעּפעשטוצ ךיז טנעלפ ,לעדנַאה
 .טנעצָארּפ א ןעבעג ןעזומ םהיא ןעמ

 ןעבעל טירטס רעט102 ףיוא טניואוועג ןעבָאה סניקנָאר יד
 ?ייֵצ ַא ןופ ענייא ןעװעג זיא זיוה יד ןינעווע ןָאטגניסקעל

 ןופ ןענאטשאב ןזיא רדנעגענ רעצנַאנ רעד .סטנעמענעט עיינ

 סָאװ עכלעזַא ןופ רעדָא ,ןערעיומ עטיױבענסױא-טשרָאקַא עכילנע

 קירוצ רהֶאי בלַאה א טימ ,ןעיוב ןיא ןעטלַאהעג ךָאנ ךיז ןעבָאה

 ןעזלעפ יד ןעמ טָאה טציא .ןעזלעפ ןוא סעקנָאל ןעוועג ָאד ןענייז
 טָאה חטש ןעצנאנ םעד ןוא טימאניד טימ ןעסיירפיוא ןעמונעג

 .סטנעמענעט עיינ ןופ ןעלייצ ןיא ןעלדנאורַאפ וצ ןעביוהעגנָא ןעמ

 גנייל רעד ןיא ןעננאגעג גנולדנאוומוא יד זיא קאלב ןיינ ,טכא ייב
 זיא טיירב רעד ןיא דנערהעוו ,(טירטס רעט110 זיב רהעפעגנוא)

 ףיוא .רעטפניפ רעד זיב וינעווע רעטירד רעד ןופ ןעגנַאנעג יז

 ןיא טירטס רעט110 ןופ רעטייו ןוא ,וינעוע רעטפניפ רעד

 םעד ןופ ןעטימ ןיא ןוא .?ירטנָאק, ןעוועג ץלא ךָאנ גיפיולרָאפ

 -רעטרע ןענייז ,ןעיובראפ ןעמונעג ןיוש טָאה ןעמ סָאװ ,לַאטרַאוװק

 ןוא עקנָאל ענירג רעקיטש ןעבילבעג ךיוא ךָאנ ?ייוורעד זייוו

 סעטופָא רַאפ רָאנ טכיורבעג ןעוועג ןענויז ייז ןוא ןעדנעגעג-סטפעשעג

 ןעמונעג רעבָא ןעמ טָאה ןערהָאי עטצעל יד .(סָארויב ,ןערָאטגַאק)
 תורוש עויד ןעוו .ךיוא ןעגנונוואוו רַאפ ןעכיורבעג ןערעיומ עגיזור

 עגילדנהעצ ןוא עגילדנהעצ ןַארַאֿפ ןיוש ןענייז ,ןעבירשעג ןערעוו

 סָאװ ןוא .רהעמ ןוא רהעמ ץלַא טיוב ןעמ ןוא סגנידליב עכלעזַא

 םירָאו .רהוא רַאפ ןעמ טלהָאצ רערעייט ץלַא ,זיא גנונוואוו יד רעכעה

 ,קרָאי וינ ןיא ןוא .טפול וד זוא רעסעב ןוא רעיורפ ץלַא ,רעכעה סָאוװ

 רערעיימ ַא טפול זיא ,סעדייבעג עכווה טיס טמַאצרַאפ זוא עכלעוו

 .לעקיטרַא
 ןעמ טפרַאוו ,סענזיב רַאפ גיטכיוו ןוא טווברַאפ טרעוו דנעגעג ַא ןעוו

 "לעמיה ףיוא טלעטש ןעמ ןוא סעדייבעג ערענעלק יד רעטנורַא ןעטרָאד

 רעטנורא ןעמ טפרַאו ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש עויד תעשב .סרעצַארק

 וצ םוא קרָאי וינ ןופ ןעצַאלַאּפ עטסכיור ןוא עטסנהעש יד ןופ עגינווא

 זיירּפ רעד .ןערעיומ עגישזַאטע גוסיירד רעדָא גיצנַאווצ רַאפ ץַאלּפ ןעכַאמ

 רענָאוליס רעד זַא ןעגיטשעג ווזַא דנעגעג םעד ןוא זיא טיוטסע לעיר ףיוא

 סע .סנעגווא ןא ץַאלַאּפ ןעגושזַאמע ריפ רעדָא יורד ןייז וצ וצ טגוול

 .םינ םהיא ךיז טנוול
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 ןופ ךַארק םעד טרעהענ ןעמ טָאה טרָאד ןוא ָאד .ןעזלעפ עיורנ

 ןעבָאה ןעטרָאד ןוא ָאד ;נרַאב םענרענייטש ןעדנערידָאלּפסקע ןַא
 ףיױא ןוא ;טנעמַאדנופ ַא ןעבָארג םייב "סקירעד  טעשזוהעג

 זיא סע ;?עניצ ןערָאװעג טגיילעג ןיוש ןענייז סקאלב ןוא סקאלב
 ןעסקאוועג ןענייז סע ;שזאטע ןַא ךָאנ שזאטע ןַא ןעמוקענוצ

 -עגמורַא ןעבָאה סע .רעטסנעפ ןעזיװַאב ךיז ןעבָאה סע ;טנעװ
 -טייטסע-לעיר ,סרעטנייּפ ,סרעטנעּפרַאק ,סרעיעל-קירב טעיימש
 עשידיא ערעזנוא ,ןעדיא ץלַא -- תוריד עיינ ףיוא םינלעב ,סעקינ

 .ןעינעמור ןופ ,עיצילַאנ ןופ ,ןעליוּפ ןופ ,דנַאלסור ןופ ןעטנַארגימיא
 -מיא טסעטייל , יד טימ ןעוועג ןענייז ןעגנוניואוו עיינ יד

 רעדעי טעמבכ .ןעגנורעסעברַאפ עטסעיינ יד ,"סטנעמוואורּפ

 -נעשטשילביײלעצרַאּפ טימ םורידַאב ַא טָאהעג טָאה טנעמטרַאּפַא

 -בײלַאב עשירטקעלע ןעוועג זיא זיוה רעדעי ןיא טעמכ ;סענַאװ עד

 יד ןענעפע וצ ןוא ןעגנילקוצנָא ?עקעלג רעשירטקעלע ןַא ןוא גנוט
 ןעמ טרעהרעד לעּפענק ַא שטעװק ַא ןעטנוא טינ ןעמ ,ריט
 ךיז טנעפע עלעּפענק ַא קירד ַא ןעמ טינ בוטש ןיא ןוא ,ןעביוא
 ?עדָאגיװ, ארַא'ס !רעדנואוו ַארַא'ס ,ךַא .ריט יד ףיוא ןעטנוא

 טהעג סע עכלעוו ןופ ,ןענַארק טנייה ! עשיטַארקָאטסירַא ןַא
 .ןעמירַאװ טינרָאג ףרַאד ןעמ ! רעסַאװ עסייה ןוא עטלַאק גידנעטש
 ןוא טערנ יד רעדָא סעשיד יד רעטנוא לעטש  .עניטרַאפ טהענ'ס

 ! טסימ יד רעטנורא טמענ סָאװ ,"רעטייוו-םָאד, א טנייה !שַאװ |

 עטלַא יד ןיא ןעכַאז עכלעזַא ןופ טסואוועג סָאד טָאה רעוו
 יד ןענייז עטסָאבעלַאב א רַאפ ?ןוָאט-ןוַאד רעזייה טנעמענעט

 ןעבָאה ייז .קילנ-רעביוצ א טושּפ ןעוועג "סטנעמוואורּפמיא , עלַא

 יד ןעטלַאה ֹוצ טכַאמענ רעננירנ ,טייברא טרָאּפשרַאפ רהיא

 .ןילק סמור

 רעזייה עיינ יד זַא ,טקַאפ רעד ןעוועג זיא ץְלַא ןופ רעניטכיוו
 רעזייה טנעמענעט עטְלַא יד ןיא ,טפול ןוא טכיל טאחענ ןעבָאה

 זיוה ןייא ןעשיווצ .טאהענ טינ סָאד סמור יד ןופ עליפ ןעבָאה

 ןופ עליפ .ןעווענ טינ ץַאלּפ רעיירפ ןייק זיא רעטסקענ רעד ןוא
 ,טנאו רעטסקענ רעד ייב טרָאה ןעמוקענסױרַא ןענייז רעטסנעפ יד
 רעקרָאי וינ יד ןיא סמורדעב עלַא ןופ טפלעה א ןיא טעמכ
 ענשוד א ,טכַאנ עניבייא ןא טשרעהעג טָאה רעזייה טנעמענעט
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 ,יוזַא םיובענ ןיוש ןעמ טָאה רעבָא רעזייה עיינ יד .,סינרעטסניפ

 ַא ,טפעש רעע, ןא ןעוװעג זיא סטנעמענעט ייווצ ןעשיווצ זַא

 ןעװעג ןענייז ןערעמיצ עלא טעמכ ןוא ,ץַאלּפןעשיװצ רעיירפ

 ןעמונעגנַא טדָאטש יד טָאה ךָאנרעד ןוא .,עניטפול ןוא עניטביל

 עטלַא יד םנה ,טינ רָאנ ןעמ רָאט ןעיוב שרעדנַא זַא ץעזעג א

 ךָאנ ףַאלענ ַא ןערָאװעג זיא סע .ןהעטש ֹוצ טביולרע ןעמ טָאה

 .סננידליב עיינ יד ןיא סמור

 ַאזַא ןיא ןעפומניירא טגעלפ עילימאפ רעטייברא ןַא ןעוו

 טימ ןערעמיצ עניטכיל ףניפ רעדָא רעיפ ןופ טנעמטרַאּפַא

 ַא טימ ,ךעלקעלג עשירטקעלע טימ ,גנוטכיילַאב עשירטקעלע

 רעטנורַא טמענ סָאװ ,"רעטייוו-םָאד , ַא טימ ןוא ?*םורדעדַאב ,

 ,ץלָאטש ןוא ךילקילג ןעלהיפ ךיז ייז ןענעלפ ,שזדעברַאג יד

 .ןערָאװעג ןערענָאילימ םינצבק ןופ גנולצולּפ ןעטלָאװ ייז יו ױזַא

 טיײקײנילענַאּפש יד טליּפשעג ייברעד טָאה עלָאר עסיודנ ַא

 :טעשטשילבעג טָאה ץלַא ,שירפ ןעוועגנ זיא ץלַא .רעזייה יד ןופ

 ןענַארק ענעשעמ יד ,ריּפַאּפ-טנַאװ יד ,ריִלֶאּפ יד ,ברַאפ יד

 ,טריקַאילבענּפָא ןערָאװענ ץלַא סָאד ןיא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 .לַאירעטַאמ ןעניליב ַא ןופ ןעוועג זיא ץְלַא םירָאװ ,ט'ךשח'ראפ

 ,טלעקניפעג ןוא ןעטכױלעג סָאד טָאה ,יינ ןעוועג זיא סע ןעוו רעבָא

 ָאד ןוא .ריטרַאװק רעיינ ַא וצ טהיצ עט'תיבה-לעב עדעי

 ,עגיטכיל ,"עשיצירּפ , עכלעזַא ןעוועג ןעריטרַאװק עיינ יד ןענייז

 ..} ,סטנעמוװאורּפמיא טסעטייל, יד טימ ,ןעסעיינ עכלעזַא טימ

 רעזייה יד .רעקוצ יװ טּפַאכוצ סמור עיינ יד טָאה ןעמ

 טגידנעעג ייז טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ טקַאּפעג ןערָאװעג ןענייז

 .ןעיוב

 .ךיוה טינ ןעוועג טשרעוצ זיא רעזייה עיינ יד ןיא טנער יד

 סָאד רעבָא .האיצמ עדנעשַאררעביא ןַא יו ןהעזענסיוא טָאה סע

 -ענ זיא ןעמ יו רחעמ רעמיצ ַא טימ ןעמהענ ןיוש ןעמ טנעלפ בור

 ןיוש זיא הּפילק ַאזַא .רערעייט טסָאקעג טָאה'ס ןוא ןעוועגנ טניואוו

 -ענעט ערעטסניפ עטלַא יד ןיא .סמור עיינ יד ןיא ןענעלעג

 יו .ךיוא םורדננינייד יד ןעװעג ןעשטיק יד ןזיא סטנעמ

 םור-ננינייד ערעדנזאב א ןֹהֶא ןעמוקסיוא רעבָא ןעמ ןעק
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 ןיוש טָאה ,ָאלַא ?ךאלקעלנ עשירטקעלע טימ "זַאלַאּפ , 8 ןיא

 ןעועג טניואועג זיא ןעמ יו רהעמ ךס ַא ןעפָארטַאב טנער יד
 יד .טלעקנייװקעג רשפא ךיז טָאה ןַאמ רעד .,ןעלהָאצ וצ

 . טָאה רע זיב ןעהור טוָאלענ טינ רעבָא םהיא טָאה ?סעסימ ,,

 טימ ןעמונעג ןוא חכ ַא ןָאטעגנָא ךיז טָאה ןעמ .ןעבעגעגנכָאנ

 ןיוש לָאז ָאט ,ןעטייל ייב יו ןעניואוו ןיוש זַא .רהעמ םור ַא
 ...ךיילנוצ ןעטייל טימ ןייז

 עיציבמַא רעיינ א טימ ןערָאװעג ןעפיוזַאב ןענייז סעטסָאנעלַאב

 "ואורּפמיא טסעטייל , יד טימ רעזייה יד ןיא ןוַאטיּפַא ןעפומ וצ

 טסעטייל , יד טימ סמור ןענעוו טמיורטעג ןעבָאה תולכ ."סטנעמ
 "זה רעייז טניסעלכַאנרַאפ ןעבָאה רעבייוו ."סטנעמוואורּפמיא

 ,נעט ענעצנאנ טכארברַאפ ןוא ןואטיּפַא ןערהָאפעג ,טייברא

 טסעטייל, יד טימ סמור נידנעביילק ,גידנעקוקַאב ,גידנעכוז

 טַאהעג טָאה ןעפ ;טהערפענ ךיז טָאה ןעמ ."סטנעמוואורּפמיא

 -רַאפ טינ טָאה ןעמ ,טמהיראב ךיז טָאה ןעמ .שינעמעלקדזץראה

 ענעצנַאנ .םיאנוש-טולב ןערָאװעג ,טציירעג ךיז טָאה ןעמ ; ןענוג

 רעזייה עיינ יד ןענעוו ןעדייר רָאנ ןעמ טנעלפ ןעדנעװַא ןוא נעט

 ."סטנעמוואורּפמיא טסעטייל , יד ןעבָאה סָאװ סמור יד טימ

 טסייה ,ךיז טלעדנַאה ָאד ןעכלעוו ןענעוו ,דנענענ רעד

 ןעו ,טייצ רעד ןופ ךָאנ ןעמָאנ ןייז זיא ױזַא .םעלרַאה

 וצ טרעהענ טָאה ןוא ?םַאדרעטפמאדוינ , ןעסייהעגנ טָאה קרָאי וינ

 רעד ןזיא םעלרַאה) טקעדטנע רהיא ןעבָאה עכלעוו ,רעדנעלָאה יד
 .(דנַאלָאה ןיא טדָאטש א ןופ ןעמָאנ

 בָאה ךיא םעלרַאה ןעיובפיוא ןעמונענ ָאזלַא טָאה ןעמס

 טיובעג הטרָאנ וצ ןעמ טָאה ניפיולרָאפ זַא ,טגָאזעג ןעביוא

 .וינעווע רעטקס רעד זיב טסעוװ וצ ןוא ,טירטס רעט110 זיב רָאנ

 ןעצנאגניא זיא חטש רעד ןוא טרעיודעג םינ גנַאל רעבָא טָאה סע

 רעטייוו ןעיוב ןעמונעג ןעמ טָאה ןַאד ןוא ;ןערָאװעג טיוברַאפ

 רעטס רעד ףיוא ךיוא ןוא ,וצ-ןַאטיּפַא טירוטס רעט110 ןופ

 ;וינעווע סקָאנעל ףיוא -- לעסיבַא רעטעּפש ךָאנ ןוא ;וינעווע

 .וינעווע רעט7 ףיוא --- רעטעּפש ךָאנ ןוא
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 עשירעביפ עבלעז יד ךיז טָאה םורא רהֶאי רֶאֹּפ ַא ןיא ןוא
 ןיא ,ןוַאטדּפַא דנענעג ןערעטייוו םעד ןיא ןעננאפעגנָא םייקניטעט
 עיינ א ןעפַאשַאב ןעמ טָאה רעדיו ןוא .סקנַארב ןעסיורג םעד
 רעד וצ ןוא .םעלרַאה יו ערעסערג ליפ ַא ,טדָאטש עסיורג
 פייט רעדנַא ןַא ןיא ןעגנאגעגנָא סעכילנהע ןיא טייצ רעבלעז
 רעיינ ַא ןיא רעדיו .סטיַאה ןָאטגנישַאו ןיא ,קרָאי וינ ןופמ
 טסיא טייז רענעי ףיוא ןוא .ןעסקַאװעגסיױא דנענעג רעסיורנ
 וצ ןוא רענייטש ןעבלעז םעד ףיוא זיא ,ןילקורב ןיא ,רעוויר
 .ןעווייה ףיוא יוװ ןעסקאוועג ליווזנָארב טייצ רעבלעז רעד

 עשרַאװ יװ סיורג ױזַא עדעי ,טדעמש עסיורג עכילטע
 ןיא ןערָאװעג ןעפאשעג ןענייז ,רעסערג רעדָא ,סעדָא רעדָא
 עיינ טימ טדעטש עיינ ; טייצ רהֶאֹי עכילטע ןיא ,אפונ קראי וינ
 ןיא ץלַא סָאד .ןעטלעװ ענידעכָאק עיינ ,ןערטנעצ עגידעכָאק
 -טלעו רעיינ רעד ןופ לייט א ןערָאװעג זיא ןוא ןעמוקעגוצ
 עניזיר יד ,עיינ יד ןעביֹוהעגנָא ךיז טָאה סע ואו ,טדָאטש
 .גנורעדנאוװנייא עשידיא

 ןופ סנעטסיימ ןערָאװעג ןָאטענפױא זיא ץלַא סָאד ןוא
 -פעיר יד .ןעדיא עשיצילַאנ ןוא עשיליוּפ ,עשיסור ערעזנוא
 -ימיא ערעזנוא ןעוועג ןענייז סרעדליב יד ןוא סעקינטייטסע
 ,סרעטנעּפרַאק יד ,סרעייל-קירב יד -- רעטייברא יד ; ןעטנַארג
 יד ןופ ענינייא) ןעטנַארגימיא ערעזנוא ךיוא -- סרעטנייּפ יד
 -פעיר ןוא סרעדליב עכייר ןערָאװעג רעהכַאנ ןענייז רעטייברא
 ,ןעטנארנימיא ערעזנוא ךיוא --- סטנענעט יד ןוא ,(סעקינטייטסע

 םרעדליב עשידיא עבלעזיד ןֹופ ענינייא ןעבָאה רעטעּפש
 --- רעזייה טנעמטרַאּפַא טרָאס ןעטסרעייט םעד ןעיוב ןעמונעג ךיז
 ראפ ,ןעדנענעג עטסכייר יד ןיא סטנענעט עטסכייר יד ראפ
 .ןעדיא ראפ יו טוג ױזַא ןעטסירק

 סע רעדייא ןערהָאי רעטרעדנוה קעװַא ןעהעג אּפָארייא ןיא
 יד ןענייז ַאקירעמַא ןיא .טדָאטש עסירג א סיוא טסקַאװ
 יו ױזַא .טייצ רעצרוק ַא ןיא ןעסקאוועגסיוא טדעטש עטסערג
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 עסיורג עטרעדנוה ןעסָאנעגסױא ןעמ טלָאװ םערופ ןעניזיד ַא ןופ

 ,לָאמַא טימ ןערעיומ

 עסיורג ענילדנהעצ ערהיא טימ אקירעמַא עכייר עסיורג יד

 --רהָאי גילדנהעצ עכילטע ןיא ןערָאװעג טלעקיווטנע זיא טדעטש

 -טע זיא טציא ןוא ;ײרעּפַאלקש-רעגענ רעביא המחלמ רעד ךָאנ

 -נַאנַאפ ךיז טָאה סע .אפוג קרָאי וינ ןיא ןהעשענ סעכילנהע סָאװ

 ךיוא עבלעז סָאד ןוא) "םוב, טייטסע ?עיר רעניזיר ַא טכָאקעגרעד

 -דנהעצ ןיא ןוא סעלעשזדנַא סָאל ןיא ,דנאלווילק ןיא ,ָאנַאקיש ןיא

 םעד ףיוא ןעלַאטרַאװק עסיורגדעזיר עיינ .(טדעטש ערעדנַא עניל

 עטלַא יד ןענייז טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ; רעדלעפ ןופ ץיַאלּפ
 .וצ לעמיה םוצ ןעסקַאװעג ןעלַאטרַאװק-סענזיב

 לָאז ןעמ ואוו ,דנענעג ןייא ןייק ןעווענ טינ טעמכ זיא סע

 ןעלעטשפיוא ןוא סעדייבעגנ עטלַא ענילדנהעצ ןעסייררעטנורַא טינ

 ןעמ טָאה ןערעיומ עיינ רָאנ ךָאנ .טרָאס םעיינ םעד ןופ ,עיינ

 ןיא .ערעסעב ןוא ערעסערנ ראפ ץַאלּפ ןעכַאמ וצ טעטכינרַאפ

 .ןענעקרעד וצ טינ ןעווענ טדָאטש יד זיא םיירַא טייצ רעצרוק ַא

 ןעבָאה קֹרֶאֹי וינ ןיא ןעגנומחענרעטנוא עֶּלַא עזיד ןיא ןוא

 עלָאר עטסניטכיוו יד ןעדיא עשיצילַאנ ןוא עשיליוּפ ,עשיסור יד

 ןעדיירסיוא םיוק ןעק סָאװ ,דיא ַא טָאה טּפָא רהעז ..טליּפשענ

 ;ןערעױמ טימ סקאלב עצנַאנ טיובעגפיוא ,טרָאװ ןעשילננע ןַא

 רהעמ ךס ַא טימ ןָאטענּפױא סָאד רע טָאה טּפָא רהעז ןוא

 סערָאילומ ,סערַאילָאטס עשימייה .שעק יו שינעװערדיּפָאק

 רַאפ ַא טימ ןעבָאה ,םידמלמ רָאנ רשפא רעדָא ,רעלדנעה רעדָא

 "נא ףיױא ןעטסָאמרַאפ ךיז סראלָאד עטגרָאבענפיונוצ טנעזיוט

 עכלעזַא ןעבָאה ןעטלעֶז טינ  ,ןָאילימ רָאּפ ַא ףיוא ןעננומענרעט

 -םיענושמ ַא ןיא רעֶדָא זיוה-הקדצ ַא ןיא טנידנעעגנ ןעשנעמ

 ןערענַאילימ עקַאט ייז ןענייז ןעטלעז טינ רעבָא .טלאטשנא

 .ןערָאװעג

 םענעי טצעזַאב ךיז באה ףךיא וואו ,ריטרַאװק יד

 ןענַאטשעג ןיא יז .עיינ יד ןופ ענייא ןעוועג ָאזלַא זיא ,רעמוז

 ענעי ןופ ,המוהמ-יובעג רעד ןופ ביֹוהנֶא םעד ייב םעלרַאה ןיא
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 יד ןעבױהעגנָא סָאד ךיז טָאה ןערעיומ גילדנהעצ עכילטע
 ןעטנַארגימיא עשידיא רעכלעו טימ ,טייקגיטעט ענידרעקַאלפ
 אקירעמַא ןופ טדָאטש רעטסערג רעד ֹוצ ןעגנאפעגנָא ןעבָאה
 .ןעיובוצוצ טדעטש עסיורג עיינ
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 א -- .רעלימ --- ?"ןעדרָאל , רעדָא "ןעטַאטוּפעד,-- ."לקעי
 -רעטייברַא, םיוא -- .ץנערעפנַאק-סנעדירפ

 .ףמאק רעדיוו --- ,"גנוטייצ

 ."לקעי, ןַאמָאר רעשילגנע ןיימ ןענישרע זיא רעמוז םענעי
 ךיא .ןעגנורהאפרע עמהענעגנא עייר עצנַאג ַא טָאהעג בָאה ךיא
 ,רעלטסניק ,רעלעטשטפירש רענַאקירעמַא טימ ןהעזעג ךיז בָאה
 .(+ןעדנוטש עטנאסערעטניא טכַארברַאפ בָאה ךיא ,ןעטסילַאנרושז

 ןעגנולהעצרע ןעביירש וצ ןעגנודאלנייא ןעמוקַאב בָאה ךיא
 יד טָאה ,םזינָאילעד םעד בילוצ .ןעלַאנרושז רענאקירעמַא רַאפ
 רהיא ןערָאלרַאפ רימ ייב ייטראּפ רעטייברא עשיטסילַאיצַאס
 .םירָאװ א טניפעג ןעמ ןעכלעוו ןיא ,לעּפע רענהעש א יװ ,ןח
 ,קרָאי ֹוינ ןיא ןעװעג ןַאד טלָאװ רעללימ ןעװ :טנָאזעג יװ
 וצ ןעבעגעגּפָא ךיז טלָאװ ךיא .ןעניוצעגקירוצ ךיז ךיא טלָאװ
 ןיימ טצעזענטרָאפ ךיא בָאה רעבָא ױזַא ..םײברַא עשירַארעטיל
 ."עיציזָאּפָא , רעד ןופ טפַאשרערהיפ

 טפָא ןַאד ךימ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסינָאיציזַאּפָא יד ןעשיווצ
 רעטנַאמרעד-ןעביוא רעד ןוא יקסוועשטניוו ןעוועג זיא ,טכוזַאב
 ,םעלרַאה ןיא טניואוועג דָארנ טָאה רעטצעל רעד  .סילליג ריאמ
 .ריטראווק ןיימ ןופ טייוו טינ

 טרילָארטנָאק זיא עכלעוו ,"טפנוקוצ, טפירש-טאנָאמ יד
 ,עיציזָאּפָא רעד ןופ רָאנ ,ןָאשיײאיסָאססַא רעד ןופ טינ ןעוועג

 ,דנַאב ןעטסקענ םעד ןיא ןערעוװ ןעבענעג ןעלעוו ללכב (1009 זיב) ער "עורַאק רעשיורארעטול ןיימ ןעגעוו ןוא םעד ןעגעוו ןעמויהלעצנייא (*
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 טָאה יז ןעריטקאדער וצ טצעזעגטרָאפ גיפיולרָאפ ךיא בָאה

 .טרעדָאפעג טינ טייצ ךס ןייק רעבָא

 רעזנוא ןופ ןעסערעטניא יד ןיא ,ךיא בָאה רעמוז םענעי

 ןעכלעוו ןיא ,לעקיטרַא ןַא טַאהעג "טפנוקוצ , רעד ןיא ,ףמַאק

 : קנאדעג רעדנעגלָאפ רעד ןעוועג טקירדעגסיוא זיא סע

 וִא סואה; א ןופ טהעטשַאב טנעמַאלרַאּפ רעשילננע רעד

 ןעציז רעטשרע רעד ןיא ."סדרָאל ווא סוָאה , ַא ןוא ?סנָאממָאק

 רעהעטשרָאפ עטלהעוורעסיוא טסייה סָאד ,ןע ט ַא ט ו פ ע ד

 ןופ טהעטשַאב ,רעדיו ,"סדרָאפ וָא סואה, יד .קלָאפ ןופ

 טינ טָאה רענייק ,טלהעוועג טינ טָאה רענייק עכלעוו ,ןעשנעמ

 ןענע'שרי ייז ;ןיילַא ךיז רָאנ ןעריטנעזערּפער ייז ,טקישעג

 ןעמוקַאב ייז רעדָא ,סרעטָאפ ערעייז ןופ "דרָאל , ?וטיט םעד

 ףױא טלהעוורע ןערעװ ןעטַאטוּפעד יד .גינעק םעד ןופ םהיא

 רעדילגטימ ןענייז ,רעדיוו ,"סדרָאל , יד ;טייצ רעטמיטשַאב ַא

 ןוא ;ןעבעל ייז יװ גנַאל ױזַא "סדרָאל ּווֶא םואה , רעד ןופ

 ןייז וצ רעביא "בַאשזד, רעד טהענ ,טברַאטש דרָאל ַא ןעוו

 זא ,ןֶא ךיא זייװ ,לשמ סלַא סָאד גידנעמענ ,ןהוז ןעטסטלע

 טינ ןיא "?ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטײברַא , יד

 ערהיא .,"סדרָאל ווָא סוַאה, ַא רָאנ ,ײסנָאממָאק ּווִא סוָאה , ןייק

 ןעריטנעזערּפער ייז ,דעטקעלע טינ םענייק ןופ ןענייז טרעבמעמ

 רעדילגטימ יד זַא עיציזָאּפָא יד טרעדָאפ ,ָאזלַא .ןיילַא ךיז רָאנ

 יד ןופ רעהעטשרָאפ ןעלהעוורע ןעלָאז ןָאשיײאיסָאססַא רעד ןופ

 ביוא ןוא ,ןענייאראפ עשיטסילַאיצָאס ןוא סנָאינוי ענעדישראפ

 רעד ןופ ןענעק רעהעטשרָאפ רהיא יז לָאז ,ןעלעוו לָאז ןָאינוי ַא

 .ןַא ןעקיש ץַאלּפ ןייז ףיוא ןוא ןעהיצקירוצ ןָאשיײאיסָאססַא

 רעד ןופ רעדילגטימ יד זַא ,טרעדָאפעג בָאה ךיא ,ןערעדנַא

 ."ןעטַאטוּפעד , רָאנ ,?סדרָאל , טינ ןייז ןעלָאז ןָאשייאיסָאפסַא

 ןעמ טָאה טייז ןייא ןופ .המוהמס ַא ןערָאװענ זיא סע

 ןופ ןוא ,גנורהעלקרע רעד טימ ?שמ םעד טביולעג םוטעמוא

 טָאה ןעמ .רַאפרעד טריקַאטַא ךימ ןעמ טָאה טייז רערעדנַא רעד

 -וצסיוא "טפנוקוצ , יד טינ טכער ןייק בָאה ךיא זַא ט'הנעט'עג

 .ןָאשײאיסָאסַא רעד ןעגעג ףמַאק רעזנוא ןיא ןעצונ

 -סױרַא זיא "טפנוקוצ , יד זַא ,טקרעמַאב ןעביוא בָאה ךיא
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 ןופ רָאנ ,ןָאשײאיסַאססַא/ רעד ןופ טינ ןערָאװעג ןעבעגעג

 -עלקרע ןעמ ףרַאד ,רעכילטקניּפ ןייז וצ םוא ,"עיציזָאּפָא , רעד

 -עלעד ןופ "ןָאשיירעדעּפ סערּפ , ַא וצ טרעהעג טָאה יז זַא ,ןעד

 ,(סנָאממָאק ווא םוַאה ַא) ןענייארַאפ עשיטסילַאיצַאס ןופ ןעטַאג

 .דניירפ ערעזנוא ןופ ןענַאטשַאב זיא ייז ןופ טעטירָאיַאמ א ןוא

 ןענייז סע .טציטשרעטנוא ךימ טָאה "ןָאשיירעדעפ סערּפ , יד

 ,ןָאשיירעדעפ רעד ןענעגנ יא רימ ןעגענ יא ןעטסעטָארּפ ןעמוקעג

 .סעיצַאזינַאגרָא ?הֶאצ רעניילק ַא ןופ רָאנ רעבָא

 ןעכילביירשאבנוא ןַא טכַאמעג רעבָא טָאה לעקיטרַא ןיימ

 רעד וצ טרהיפעג טָאה סָאװ ,"עיצולָאװער, רעד ןיא ןוא םשור

 .עלָאר עניטכיוו ַא טליּפשענ רע טָאה ,"סטרעװרָאפ , ןופ גנודנירג

 וצ .אּפָארייא ןופ טרעקעגמוא ךיז רעללימ טָאה טסברעה ןיא

 רָאנ ףמַאק ןענעוו טינ ןעדייר ןעמונעג רע טָאה ,גנושאררעביא ןיימ

 ןערָאלראפ רע טָאה ,םייה רעד ןופ טייוו גידנעייז ,םולש ןענעוו

 סעכ רעד ."עקילק, רעד ןעגעג גנורעטיברע עגידרעהירפ ןייז

 "םזינָאילעד , ןענעוו ענַארפ יד ןוא ,ןעננַאנענרעביא םהיא זיא

 .טריסערעטניא גינייוו ייס-יוו-ייס םהיא טָאה

 ךיא בָאה ,קרָאי וינ ןיא ןעוװעגנ ןיוש זיא רע זַא ,טציא

 עטַאוירּפ עניימ וצ ןעבענּפָא ךיז ןוא ןעהיצקירוצ ךיז טלָאװעג

 יו ןעסילשַאב ֹוצ רעטכייל ןעווענ רעבָא זיא סָאד .ןעטפעשעג

 יד טימ ןעדנובעגננעמַאזצ גנע ןעוועג ןיב ךיא ןערהיפוצכרוד

 ןופ ןערעטייורעד ֹוצ ךיז ןוא ,עיציזָאּפָא רעד ןופ ןעסָאנעג

 עניימ טניסעלכַאנרַאפ בָאה ךיא .,ךילנעמנוא ןעוועג רימ זיא ייז

 .טהענ סע יוװ ןהעג ןעזָאלעג בָאה ךיא .,ןעסערעטניא עטַאוװירּפ

 ,ךילמייה-טינ ןעוועג רעמיא טעמכ רימ זיא ןעצרַאה ן'פיוא

 טָאה רעללימ ואוו ,עיציזָאּפָא רעד ןופ גניטיס א ףיוא

 -ראפ םעד טימ ץנערעפנַאק-סנעדירפ א ןעבָאה ןענעוו טדערעג

 רעבָא .ןענעגַאד ףרַאש ןעטָארטענסױרַא ךיא ןיב ,טַאר-סננוטלאוו

 ,טפַארק-רעביױצ ַא טָאה עדנעבָאה-טכאמ יד ןענענ ףמַאק ַא ביוא

 יד ןיא ,ָאזלַא .טּפַארק-רעביױוצ ַא ךיוא "םולש , טרָאװ רעד טָאה

 .םהיא טימ ןעגנַאגעג טעטירָאיַאמ

 -ָאסַא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטייברא, רעד ןופ רערהיפ יד
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 וצ טניױנעג ןעװעג ךיוא טייז רעייז ןופ ןענייז ?ןָאשייאיס

 ןופ ץנערעפנָאק א ןערָאװעג ןעטלַאהענּפָא רעדיוו זיא .ןעדירפ

 -עגסיוא ,טכַאנ עצנַאנ ַא ןעסעזענּפָא ןיא ןעמפ .םידדצ עדייב

 ןעדייר ןעמונעג ןוא ַאדָאס רעשעלפ גילדנהעצ עכילטע ןעקנורט
 .ןָאט ןעכילדניירפ ַא ןיא

 -ַאסַא רעד ןופ ןעריט יד :;הרשּפ ַא טכַאמענ טָאה ןעמ

 ןעטאדידנאק עיינ ראפ ןערעװו טנעפעענפיוא ןעלָאז ןָאשייאיס

 ."טאלב-דנעבַא ,, םעד ןיא ןענילייטאב ךיז ןעלָאז םידדצ עדייב ןוא

 א ןיא ןערָאװענ טלעדנַאװרַאפ זיא "גנוטייצ רעטייברא, יד

 םידדצ עדייב ןוא ,?טַאלב-דנעבַא, םעד ןופ עבַאנסיױוא סגָאטנוז

 יקסוועשטניוו ,ךיא :רענַאל רעזנוא ןופ ; טייבראעגטימ ןעבָאה
 קילברעביא ןעכילטנעכעוו ַא ןעבירשענ בָאה ךיא .רעללימ ןֹוא
 -ייצ רעטיײברַא , ןעמָאנ רעד .ןעלקיטרַא ערעדנַא ןוא "ךָאװ יד,
 .ןעדנואוושראפ ָאזלַא זיא "גנוט

 ַא רָאנ טליּפשענ ךיא בָאה עטכישעג רעצנַאנ רעד ןיא

 ,ןעטלאהעג טינ לָאמנייק םולש םעד ןופ בָאה ךיא ,עלָאר עכילבעל

 .טרעטסיײגַאב ןעבילבעג גנַאֿל טינ ךיוא ןענייז ערעדנַא יד ןוא
 ןעבָאה ןעטסינָאיציזָאּפָא ערעדנַא עלַא ןוא יקסוועשטניוו ,רעללימ

 טשרעהַאב טָאה ןָאילעד .טכער בָאה ךיא זַא ,ןעוועג הדומ דלַאב

 ןעדירפ ןייק רימ ןעבָאה סולפנייא ןייז טימ ןוא ,?עלַאיאל , יד

 רעפרַאש ַא ןערָאװעג ןַאד זיא רעללימ .ןעסילש טנעקעג טינ
 | .טסינָאילעד-יטנַא

 לָאמנייק ?טַאלבידנעבַא , ןוֿפ עיצקַאדער רעד ןיא ןיב ךיא
 ראפ ןעביירש נעלפ ךיא סָאװ ,ןעלקיטרַא יד .,ןעמוקעגניירא טינ
 ןומ ןַאמרָאפ רענידסלָאמַאד רעד .ןעקישוצ ךיא נעלפ ,םהיא

 עדארנ טָאה ,ןָאסנעזָאר ןאמייה ,יירעקורד"טאלב-דנעבַא, רעד

 ןעלקיטרַא עניימ ךיא געל ;רימ ןופ םייוו םינ טניואוועג

 -קעװַא ייז טנעלפ רע ןוא ,סקַאב-רעטעל ןייז ןיא ןעמרַאװנײרַא
 .עיצקאדער רעד ןיא ןענָארט

 רעבָא ,סניקנָאר יד ייב טניואועג טינ ןַאד ןיוש בָאה ךיא
 טרעקעגקירוצ ךיז טָאה יורפ ןיימ ןעוו .ייז ןופ טנעהָאנ ץנַאג

 ,וינעטע ןָאטנניססעל ףיוא סמור ןעמונענ רימ ןעבָאה ,דנַאלסור ןופ

 .גרַאב-ּפָארא טהענ וינעווע יד ואוו ןעטרָאד ,טירטס רעט109 ןעבעל
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 ייב טגעלפ ךיוא .טפָא רהעז ןעכוזַאב זנוא טגעלפ רעללימ
 ןיליירפ ַא ,ןידניירפ ַא ס'יורפ ןיימ טסַאנ רעטפָא ןַא ןייז זנוא

 עקטסיזַאנמיג עשיסור ַא ,שטיוװוָאניבַאר אנעלעה ןעמָאנ ן'טימ

 טנידנעעג ןָאטסָאב ןיא רהָאי םענעי טָאה עכלעוו ,םייח רעד ןופ

 טנעהָאנ עדייב ייז ןענייז זיוה רעזנוא ךרוד .ןיצידעמ ןערידוטש

 ייז ןעבָאה רעטעּפש ןעטאנָאמ ענינייא ןוא ןערָאװעג טנַאקַאב

 .טארייהעגנ

 סָאד .רעגנעהנָא רהעמ ץלַא ןענואוועגנ טָאה דצ רעזנוא

 ןיא ןעסקאוועג זיא לָאצ רעזנוא סָאװ ,ןעוועג זיא עטסניטכיוו

 ןעװעג רשפא סָאד ןיא זייולייט .אפונ ןָאשיײאיסָאסַא רעד

 ,עדנעבָאה-טכַאמ יד ןעוועג ןענייז רעננעג ערעזנוא סָאװ ,ראפרעד

 ןענעג ףמַאק ַא טָאה ,ןערָאװעג טקרעמאב ןעביוא זיא'ס יװ ,ןוא

 טָאה עלָאר עסיורג ַא .טפַארק-סגנוהיצוצ א עדנעבַאה-טכַאמ

 טייז רעזנוא ףיוא ןעבָאה רימ סָאװ סָאד טליּפשעג ךיוא ייברעד

 רעסיױױא) גנונעװַאב רעד ןופ רענדער עטנַאקַאב עּלַא טַאהעג

 יד סָאװראפ עכַאזרוא טּפױה יד רעבָא .(ןע'םיובנענייפ .ב

 ןעוועג ,לעפייווצ ןהֶא ,זיא עיטַאּפמיס ןעניוצעג טָאה עיציזָאּפָא

 ,טפיג רעשיטסינָאילעד רעד .תונעט ערהיא ןופ טייקניטכערעגנ יד

 טינ ןייז רעלוּפָאּפ ןעבָאה טסייג-עיציזיווקניא ןוא יירעגירטניא

 סָאד ןוא "םזינָאילעד , ןעפורעג טָאה ןעמ סָאװ סָאד ןוא ,טנעקעג

 ילֲאפ ןעועג ןיוש טציא זיא ?עקילק , ןעפורעג טָאה ןעמ סָאװ

 ערעדנַא סָאד ןופ ןעלײטּפָא סנייא .,ןעסקַאװעגנעמאזוצ גידנעטש

 .טנעקעג טינ ןיוש ןעמ טָאה

 ווא ,טנערבעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה ףמַאק רעטכערעגנ רעד

 -סיוא ךיז ךיא געלפ טּפָא ,ןערָאװעג ןעפיוזאב רעדיוו ןיב ךיא

 עכלעוו ,גנומיטש ַא ןעמוקנָא טנעלפ רימ ףיוא ןוא ןערעטכינ

 -ניײרַא ךיז ןעצנַאנניא ןוא ןעהיצוצקירוצ ךיז ןעבירטעג ךימ טָאה

 טייברא רעשיטסילַאנרושז ןוא רעשירארעטיל ןיימ ןיא ןעפראוו

 סע .רערעווש ךָאנ ןעוועג טציא זיא סָאד רעבָא .,שילננע ףיוא

 ןעטימ ןעטכער ןיא םירבח עניימ ןעזָאלראפ ןעסייהענ טלָאװ

 עטרעטסיײנַאב לָאצ עסיורג ַא טַאהעג דצ רעזנוא ףיוא ןעבָאה רימ

 קרָאי וינ ןופ ןעסָאנעג עטסגיטעט יד ייז ןעשיווצ ןוא ןעשנעמ
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 טימ ,טייקגיליװרעפּפָא ןוא טייקטסנרע יד .טדעטש ערעדנַא ןוא

 ןיא ,עיציזָאּפָא רעד וצ ןעטלַאהרַאפ ךיז ןעבָאה ייז רעכלעוו

 ןעועג ןענייז ייז ןופ עליפ ןוא ,ןעווענ שיטַאּפמיס רהעז רימ

 | .דניירפ ןוא רעננעהנָא עמירַאו עניימ

 ףיוא ןעביירש סעּפע ןעמהענ ךיז ךיא גנעלפ םייה רעד ןיא

 טעמכ ןעננלשראפ רעבָא טָאה ףסַאקייטראּפ רעד .שילננע

 ןייא לייו ,'טעמכ, נָאז ךיא .,טייקמאזקרעמפיוא עצנַאג ןיימ

 .ןעבירשענפיוא אי ןעכָאװ ענעי ןיא ךיא בָאה ךַאז עשיטסירטעלעב

 ,"ןעטילאּפָאמסָאק , םעד ןופ גנודַאלנייא ןַא ןעמוקַאב בָאה ךיא

 רענאקירעמַא עטסכיירנלַאפרע ןוא עטסניטכיוו יד ןופ רענייא

 "ענּפָא סָאד בָאה ךיא ;גנולהעצרע ןַא ןעגָארטוצייב ןעלַאנרושז

 -ןע יד ,ןעפַאשעג סעּפע ךָאד רעבָא בָאה'כ ;טנײלעגנּפָא ןוא טנייק

 .ןערָאװעג ןעמונעגנָא ךיילג זיא גנולהעצ

 רעקרַאטש ץלַא גָאט ַא סָאװ ןעבָאה ןעטסינָאיציזַאּפָא יד
 יד ןעסיירסירַא "עקילק , רעד ייב ןעלָאז רימ זַא ,טרעדָאפעג

 "ולבָאּפ , רעד רעביא ןוא "טַָאלב-דנעבא, םעד רעביא לָארטנָאק

 ןענייז ךיא ןוא רעללימ ןוא ,טּפיוהרעביא ןָאשיײאיסָאסַא נניש

 ךיוא ןענייז רערהיפ סלַא ויטקַא .רערהיפ טּפיוה ערעייז ןעוועג
 .ןיקטעמַאז ןוא יקסוועשטניוו ןעוועג

 ןעבָאה ריס .גניטימ "סוקָאק , א ןעטלַאהעגּפָא ןעבָאה רימ
 רעד ןיא טעטירָאיַאס ַא ןיוש ןעבָאה רימ זַא ,טנעכערעגנסיוא

 ,"קירב םענרעזייא ןַא ףיוא ןהענ , וצ םוא ,ךָאד .ןָאשייאיסָאססַא
 "טימ עשיריא) ןעטַאדידנַאק עיינ ניסיירד טיירנענוצ רימ ןעבָאה

 עכלעוו ,ײטרַאּפ רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעדילג
 ייז .(ןָאשײאיסָאסַא רעד ןיא ןהעגוצניירַא ןעשנואוועג ןעבָאה
 .ןע'נָאילעד ןענעג ןוא ?עקילק , רעד ןענעג ןעוועג ךילריטַאנ ןענייז

 רעד ףיֹוא ןערָאװעג ןעסָאלשענ זיא סָאװ ,ךַאמּפָא םעד טיול

 ןעקנורטעגסיוא טָאה ןעמ ואוו ,ץנערעפנַאק-סנעדירפ רעטנָאמרעד
 עיינ טציא ןָאשיײאיסָאסַא יד טָאה ,רעסַאװדַאדָאס סלעטָאב עליפ

 זַא ,טעטראװרע ריס ןעבָאה ;ןעזָאלעגנײרַא ןיוש סרעבמעמ

 ןהֶא ןערעוו ןעזָאלענוצ ןעלעוו רעפמעקטימ עיינ גיסיירד ערעזנוא

 ,ןעטייקגנירעווש
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 -לעב םעד ןהֶא ןובשח םעד טכַאמענ , רעבָא ןעבָאה רימ

 ןעבָאה ייז .ןעפַאלשענ טינ ךיוא ןעבָאה ?עלַאיאל , יד .?תיבה

 יױװַא ןעועג טינ טלָאװ סָאד .ןעטַאדידנַאק עיינ טיירגענוצ ךיוא

 ייז ןוא ,רעננעהנָא נינייו טאהעג ןעבָאה ייז םירָאװ ,גיטכיוו

 -ידנַאק ?הָאֹצ עניילק ַא רָאנ ןעגירק וצ ןעבעגעגנייא ךיז טָאה

 ךיז ןעלעטשוצּפָא טינ ןעסָאלשַאב רעבָא ןעבָאה ייז .,ןעטַאד

 "טאלב-דנעבַא , םעד ןעזָאלוצסױרַא טינ ןוא ןעלטימ ענייק רַאפ

 טאהעג ייז ןעבָאה ףליה ס'ןָאלעד טימ ןוא ,טנעה ערעייז ןופ
 .ןעניז וצ טייקכילנעמ ַא

 .דנעווא ןעסיוועג ַא וצ טניטרעפענ ךיז ןעבָאה םידדצ עדייב

 ."טבַאלש-לַארענעג , יד ןעמוקרָאפ טפרַאדַאב טָאה ןאד

8. 

 ןייּפ טקַאמ סָאװ -- .סענעצס -- ."טכַאלש-לארענעג , יד
 ןעטסינַָאיציזַאּפָא 89 -- .טנעווַא םענעי ןעגעוו טקנעדעג

 ,גניטימ םעד ןעזָאלראפ

 ,1897 ,רַאונַאי ןעט7 םעד ןענופענטַאטש טָאה נניטימ רעד

 ןעוועג רעללימ זיא נניטימ ןעזיד ףיוא .,טירטס וָאלדָאל 73 ןיא

 רהיא -- ךיא ןוא ,רידנַאמָאק "רעשירעטילימ , ס'עיציזָאּפָא רעד
 ."טַאלב-רנעבַא, םעד ןֹופ רָאטקַאדער ףיוא טַאדידנַאק

 טליּפש רעכלעוו ,"סטרעורָאפ, םעד ןופ עטכישענ רעד ןיא

 ןעניטסייג םעד ןיא עלָאר עניטכיוו ַאזַא ןערהָאי עליפ ןופ ןיוש

 ,אקירעמא ןיא ןעסַאמ עשידיא יד ןופ ןעבעל ןעשיטילָאּפ ןוא

 עסיורג ַא גניטימ רעזיד טָאה ,ןעבעל ןעכילנעזרעּפ ןיימ ןיא ןוא
 ,ננטלַאּפש עכילדנע ןַא ןעמוקענרָאפ זיא ןעטרָאד  ,גנוטיידַאב

 רעד ןערָאװעג ןערָאבעג ךילטנענייא זיא דנעווַא ןעבלעז םעד ןוא

 ננולמשזראפ רעשירָאטסיה רעזיד ףיוא לעוװו ךיא .,יסטרעוורָאפ ,

 | ,רעיונעג ןעלעטשּפָא ךיז רעבירעד

 ןופ ?עטיּפַאק םעד טימ ןעצונַאב ךיז ךיא ?עוװ טשרעוצ
 סָאװ טלהעצרעד טרעו סע ןעכלעוו ןיא ,"עטכישענ , ס'ןיגרוב
 ,.ןעמוקעגרָאפ זיא ןַאד
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 -- ,טבַאמ יד ןעּפַאכרַאפ וצ טכוזענ ןעבָאה םידדצ עדייב

 טימ ןענניירבניירא ךרוד ןָאיציזַאּפָא יד -- ,ןעטרָאד רימ ןעזעל

 ?ץלַאיַאל , יד ןוא ,דצ רהיא ןופ רעדילנטימס עיינ ליפ ױזַא לָאמַא
 .ןעמוקוצניירא ייז ןערעטש ךרוד ---

 םעד ,ן'גרעבסָאלש ףעזָאי טנידלושַאב טָאה ןָאיציזָאּפָא יד,

 ןעזָאלענכרוד טָאה רע זַא ,ן'ספַא גנישילבָאּפ רעד ןופ רעטערקעס
 טינ ייז טָאה ןוא רעדילנטימ ענענָאלשענרָאפ ןופ ןעמענ עליפ
 יד טנידלושאב ןעבָאה ,רעדיוו ,"עלַאיַאל, יד .טכַארבעגרָאפ

 סָאװ ,ןעשנעמ עניטייז רָאנ ןעבילקעגפיונוצ טָאה יז זַא ,ןָאיציזַָאּפָא

 ן'ססא רעד ןופ רעדילנטימ ןערעוו וצ טינ טכער ןייק ןעבָאה |

 .(ייטראּפ רעד ןופ רעדילנטימ ןייק טינ ןענייז ייז ל?ייוו)
 רצ ןייא לייוו ,סנעטייצאב ןעמוקענ ןענייז םידדצ עדייב,

 רעהירפַא ןעמוק טינ לָאז רע ,ןעטייווצ םעד טיורטעג טינ טָאה

 -- ענארפ יד םירָאװ .ןעדנעציזרָאפ ןייז ןעלהעוורע ל?ייוורעד ןוא

 ייב זיא -- רעדנעציזרָאפ רעד ןייז טעו סע דצ ןעכלעוו ןֹומ

 -יזרָאפ רעד .ניטכיו רהעז ןעווענ ףמאק-סננודיישטנע ןעזיד

 ןעצנַאנ םעד ןעדיישטנע וצ טכַאמ יד ןעבָאה לָאמַא ןעק רעדנעצ

 ןענייז ןָאיציזָאּפָא רעד ןופ סרעבמעמ יד ןעוו ,רעבָא .,ףמַאק

 .טנעפערע ןיוש זיא נניטימ רעד זַא ןענופעג ייז ןעבָאה ,ןעמוקענ

 ןעבָאה עטלעמַאזרַאפ יד ןוא ,טריטסעטָארּפ קרַאטש ןעבָאה ייז

 יד .ןעדנעציזרָאֿפ ַא ןעלהעוורע וצ לָאמַא ךָאנ טסיטשעננייא

 יד טלעטשעננעדירפוצ טינ רעבָא ןעבָאה ןעלהַאו עטייווצ

 יד .ןענופעגטַאטש ןעבָאה ןעלהַאו עטירד ןוא ,ןָאיציזָאּפָא

 םירָאוװו ,רעטערקעס ןופ גנולהעצ יד טיורטעג טינ טָאה ןָאיציזַאּפא

 לָאז רע טרעדָאפענ טָאה יז ,/רעלַאיַאל, א ןעװעג זיא רע

 טמיטשַאב טָאה רעטערסעס רעד .,סרעלהעצ ערעדנַא ןעמיטשַאב

 יד ןופ טסייה סע ,טעטירָאישאמ רעד ןופ ייוצ ; סרעלהעצ יד

 ןעװענ ןזיא רעטירד רעד ;ןְאיציִזַאּפְא רעד ןופ רעננענ

 -רַאּפנא ןַא ראפ ןעבענעננָא ךיז טָאה רעכלעוו ,םיובנענייפ .ב

 .ןעשיאייט

 סע ןעוו .גנוגערפיוא עכילקערש ַא טשרעהעגנ טָאה לָאה ןיא ,
 -עג טקַאהענּפָא יו ?לעמוט רעד זיא ,ןעלהעצ םוצ ןעמוקעג זיא

 ,טאטלוזער ן'פיוא טרַאװעג דלודעננוא טימ טָאה רעדעי .ןערָאװ
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 ןהֶא ,גנונדרא ןיא ןהענ לָאז ננולהעצ יד טיחעג טָאה דצ רעדעי

 .ןעננושלעפ

 -יטש 80 טלהעצענרעביא ןעבָאה "עלַאיאל , יד ןֹופ ייווצ יד ,

 (רעּפוק ןעוויטכ) ןעדנעציזרָאפ ףיוא טַאדידנַאק רעייז ראפ ןעמ
 -נעיליל) ןָאיציזַאּפָא רעד ןופ טַאדידנַאק ן'ראפ ןעמיטש 48 ןוא

 ןעמיטש 81 טלהעצענרעביא טָאה רעבָא םיובנענייפ .(םולב

 ן'ראפ 41 ןיקב ןוא ןָאיציזַאּפָא רעד ןופ טַאדידנַאק | רַאפ
 ןיא גנורהעלקרע רעכילנעזרעּפ ןייז ןיא) "טַאדידנַאק ןעלַאיאל;
 זַא ,םיובנענייפ טביירש ,רַאונַאי ןעט21 ןופ ?טַאלב-דנעבַא;

 ן'רעּפוק ראפ ןוא 81 טלהעצעגרעביא רע טָאה ןע'םולבנעיליל רַאפ

 יד ןעלהעצ וצ ןעסענרַאפ ייברעד רעבָא טָאה רע .(ןעמיטש 9

 ןעבָאה עכלעוו ,סרעלהעצ ייווצ ענירעביא יד ןופ ןעמיטש ייווצ
 .ן'רעּפוק רַאפ טמיטשעג

 ןעביולנ ןעמ ןעק ייווצ זַא ,טרעלקרע טָאה רעטערקעס רעד,

 .רעּפוק ןעבילבעג זיא רעדנעציזרָאפ רעד ןוא ,םענייא יו רהעמ

 .ןָאיציזָאּפָא רעד ראפ ּפַאלק רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד,

 ןעלהַאװ עטירד יד ךָאנ .רעטייווצ רעד ןעמוקעג זיא רעהכַאנ
 יד ןערידיווער וצ ןערָאװעג טגארטפיואעב רעטערקעס רעד זיא

 ןַא ,ןעזָאלענסױא ךיז טָאה סע .רעדילנטימ יד ןופ ןעטרַאק
 ןיא ןערָאװעג ןעמונעגניירַא ןענייז עכלעוו) רעדילנטימ עיינ 9

 ערעייז טלהָאצעגנייא טינ ךָאנ ןעבָאה (ןעבָאװ עכילטע עטצעל יד
 טפרַאדַאב סָאד ייז ןעבָאה ךַאמּפִא םעד טיול) דלענ-סטירטנייא

 סָאד ןעבָאה ייז ןוא ,ןענניטימ 4 ןופ ףױלרַאפ ןיא ןעלהָאצסיוא

 -עלענ רעד טימ טצונַאב ךיז ןעבָאה ײעלַאיאל , יד .(ןָאטעג טינ

 סטירטנייא יד טלהָאצעננייא טינ ךָאנ ןעבָאה 19 יד סָאװ טייהנעג
 ןוא ;ןעזיװענּפָא ןעצנאנניא ייז ןופ ייווצ טָאה ןעמ ןוא דלענ
 -סטירטנייא ערעייז טרעדַאפענפיוא ןעמ טָאה 17 ענירעביא יד
 .ןעלהָאצַאב ֹוצ דלעג

 זיא סע ןעכלעוו ךָאנ ,ּפַאלק רעטייווצ רעד ןעוועג זיא סָאד ,
 .רעטירד ַא ןעמוקענ

 ןערעװ ןעמונעגפיוא טלָאזעג ןעבָאה גניטימ ןעזיד ףיוא,
 סנעטסיימ ןענייז עכלעוו ,ןעטַאדידנַאק ענענַאלשע;רָאפ 86 ךָאנ
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 "מוא עכילנהעוועג ייב ,ןָאיציזָאּפָא רעד ןופ רעגנעהנָא ןעוועג

 יד ןופ ןעמענ יד טרעהעגסיוא גנולמַאזרַאפ יד טלָאװ ןעדנעטש

 ערודעצָארּפ יד טכַאמענכרוד ךיג ףיוא טלָאװ ןוא ענענָאלשעגרַאפ

 .רעדילגטימ עיינ ןעמהענפיוא ןופ

 עגיטכיוו ַא ןעוועג ערודעצָארּפ עזיד זיא רעבָא לָאמ ןעזיד

 ןעזיד ןופ טכַאמ יד ןעגנַאהעגּפָא זיא סע רעכלעוו ןופ ,גנוריסַאּפ

 -עג ןעמונעגנָא רעדילגטימ עיינ יד ןעטלָאװ :;דצ םענעי רעדָא

 ןעטלָאװ ;טעטירָאיַאמ יד טַאהעג עיציזָאּפָא יד טלָאװ ,ןערָאװ

 יד ייב ןעבילבעג טכַאמ יד טלָאװ ,ןערָאװעג ןעמונעגנָא טינ ייז

 ,"עלַאיַאל,

 ,טכער ןעלעמרָאפ םעד טימ טצונַאב ךיז ןעבָאה עלַאיאל יד,

 ראפ סָאד טניפעג רע ןעוו ,ןעדנעוונָא ןעק ןייאראפ ַא סָאװ

 ףיױא זַא ,ןעזָאלרעד וצ טינ טכער סָאד ,ךילמענ ,טרעווסנעשניוו

 טלהעװרע ןעפרַאד עטמַאעב ואוו ,גנולמאזראפ ?לארענעג רעד

 -עגּפָא ןעבָאה ןוא ,ןעמיטשטימ רעדילנטימ עיינ ןעלָאז ,ןערעוו

 ןעלהַאו יד ךָאנ ףיוא ענעגָאלשעגרַאפ 23 ןופ עמאנפיוא יד טנייל

 טָאה ,15--12 ענירעביא יד טננאלעבנא סָאװ .עטמאעב רַאפ

 רע יװ ,לייוו ,ןעמענ ערעייז ןעזעלעגרָאפ טינרָאג רעטערקעס רעד

 רעד ןיא דנעהעטשטונ ןעוועג טינ ייז ןענייז ,טעטּפױהַאב טָאה

 טנעקעג טָאה ןָאשיײאיסססַא רעד ןופ דילנטימ א ןוא) ייטראּפ

 ןופ דילנטימ רעדנעהעטשטוג א זיא סָאװ ,רעכלעזַא רָאנ ןערעוו

 .(ײטרַאּפ רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד

 ,רעװלוּפ טימ טסעמשעג דנעווַא ןעצנַאג םעד טָאה טפול יד;

 "עג .טגערעגפיוא ,זעוורענ ןעוועג ןענייז עטלעמַאזרַאפ יד

 ןעטראד ןוא ָאד .טרעהעגפיוא טינ ןעבָאה ןעיירעלדיז ,ןעיירש

 .שטעּפ טימ ןעוועג דבכמ ךיז ןעמ טָאה

 ןעלדנַאה וצ טביולרע ךיז ןעבָאה "עלַאיִאל , יד סָאװ סָאד,

 ,ןעּפָארט רענירעביא רעד ןעוועג זיא ,ענענָאלשעגרָאפ יד טיס ױזַא

 יירשעג ַא טָאה רעללימ .רעכעב םעד טליפענרעביא טָאה סָאװ

 ייז ןוא "!טמוק ,ןעסָאנעג :ןעטסינָאיציזָאּפָא עלַא וצ ןָאטעג

 ,"לָאה ןופ סױרַא ןָאטעג זָאל ַא עֶלַא ךיז ןעבָאה
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 רעד טימ -- ןוא רעשיאיײטרַאּפנוא ןַא זיא טכירַאב רעד

 ;רעניטכיר א -- טרָאד ןוא ָאד טייהלעצנייא ַא ןופ םהַאנסיוא

 .ןעגנורעלקרע ענינייא םהיא וצ ךיז ןערעדָאפ סע רָאנ

 ןעטסנונ וצ טעטכירַאב ןעבָאה סרעלהעצ יד ןֹופ ייווצ ןעוו

 ,טאדידנַאק רעזנוא ןופ ןעטסנונ וצ רענייא רָאנ ןוא ן'רעּפוק ןופ

 טרעלקרע ןעבָאה ייז ;טריטסעטָארּפ ערעזנוא ןעבָאה ,םולבנעיליל
 יד ,דצ ןעבלעז םעד ןעריטנעזערּפער סרעלהעצ ייווצ יד זַא

 ַא ראפ ןענעכער טינ רעבירעד ייז ןעק ןעמ זַא ןוא ,*עלַאיאל

 רימ ןעבָאה ךָאד .,רעלהעצ ןעניצנייא רעזנוא ןענעגנ טעטירָאיַאמ

 ,רעטעּפש זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז רימ .ןעמונעננָא גנודיישטנע יד

 טעװו סע ןוא טנידנעענ ןייז ןעלעוו סעינָאמערעצ עלַא יד ןעוו

 ןעבָאה ייס-יוו-ייס רימ ןעלעוו ,עגַארפ רָאטקַאדער רעד וצ ןעמוק
 | .טעטירָאיַאמ ערעכיז ַא

 ,רָאטקַאדער ראפ גנומיטשּפָא רעד וצ ןעמוקענ זיא סע ןעוו

 טושּפ ןוא םיצורית ענעדישראפ טכיורבענ "?עלַאיִאל , יד ןעבָאה

 םוצ ערעזנוא ןופ עליפ ןעזָאלוצוצ םינ םוא ,ןעלטימ-טלַאװג

 רעדָא רעד זַא ,טרעלקרע ,ליּפשייב םוצ ,ןעבָאה ייז ,ןעמיטש

 טלהָאצעננייא ךילטקניּפ טינ טָאה ןָאיציזָאּפָא רעד ןופ רענעי

 ןעטייסניניילק ענױױזַא ףױא ןעמ טָאה ךילנהעוועג .סויד ענייז

 ןופ "עלַאיִאל , יד ןעבָאה גניטימ ןעזיד ףיוא רעבָא ,טקוקענ טינ
 ,רעדילנטימ ענענייא ערעייז .ןעזעו ןעסיורג א טכַאמעג םעד

 ייז ןעבָאה ,ןעטַאנָאמ עכילטע רַאפ ןעוועג נידלוש ןענייז עכלעוו

 0 .ןעמיטש םוצ ןעזָאלענוצ ָאי
 ייז ןעבָאה ,ןעמיטש םוצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,סנעטייווצ

 עקרַאטש ערעייז ןופ ייוצ טלעטשענקעװַא רעמיצרָאפ םעד ןיא

 בָאה ךיא עכלעוו ,סנַאמנייװ יד ןופ ,ןַאמנייוו ןמלז) טייל עגנוי

 ַא ןוא ,דנַאב ןעזיד ןוֿפ לעטיּפַאק ןעטשרע םעד ןיא טנַאמרעד

 ?עלַאיִאל, ייוצ עזיד ,(וָאקרַאה ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ ןעגנוי

 רעד וצ נעװ םעד טמַאצרַאפ ןעטסינָאיציזַָאּפָא יד ראפ ןעבַָאה

 ףיוא זיא ערעזנוא ןופ רענייא ןעוו  ,לַאז נניטימ םעד ןופ ריט

 קירוצ טלָאװעג טָאה ןוא ,לַאז ןופ ןעגנַאנעגסױרַא טנעמָאמ ַא

 םהיא װָאקרַאה ןוא ןַאמנייו טָאה ,ןעמיטש םוצ ןעמוקניירא

 ןופ ןעמָאנ םעד ןיא טרילעּפַא ייז ֹוצ בָאה ךיא ,ןעטלַאהרַאפ
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 טימ טרעפטנעעג רימ ייז ןעבָאה םעד ףיֹוא .טייקגידנעטשנַא

 --- ,"ןַאהַאק עסָאנעג ,טינ ךיז טשימ , .רע'םינּפ עגנערטש ,עטלַאק

 ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןָאט ַא טימ טנָאזעג רימ וצ ןַאמנייוו טָאה
 ןעפָאלענוצ ןענייז סע .קָאנושַארטס ןוא טייקכילפעה ןופ שימעג

 -- המוהמ לעקיטש ַא ןערָאװעג זיא סע .ערעזנוא ןופ רָאּפ ַא

 טכָאקעג טָאה סע .,דנעװא םענעי עכלעזַא עליפ ןופ ענייא
 לכה ךס רעד .רעמיצרָאפ ןיא דײסטוַא ןוא לַאז ןיא גינייווניא

 ןעוועג ןענייז ייז .זָאלטכַאמ ןעוועג ןענייז רימ זַא ,ןעוועג זיא
 .זנוא ראפ טריזינַאנרֶא רעסעב ןוא טיירגענוצ רעסעב

 ןעזָאלעגניײרַא ,ךילריטַאנ ,ווָאקרַאה ןוא ןַאמנייװ ןעבָאה ךימ
 ייז ןעבָאה רעבָא ןעטסינָאיציזָאּפָא ערעדנַא יד ;לַאז ןיא קירוצ

 .ןעטואוו ן'כָאנ זיב ןעטלאהרַאפ

 ייז .טעּפש ןעמוקעג םתס ןענייז ןעטסינָאיציזַאּפָא עכילטע

 ןוש טָאה ןעמ ןעו ,טונימ רעד ןיא ןעזיװַאב ךיז ןעבָאה

 .ןעזָאלעגניירא טינ ךיױא ייז ןעמ טָאה ;ןעמיטש טפרַאדענ
 טרַאּפשרַאפ ןוא לָאז ןיא ןײרַא ןיילַא ןענייז ווָאקרַאה ןוא ןַאמנייוו

 .ריט יד
 רעבָא טָאה סע ;טריטסעטָארּפ ,ןעירשעג ןעבָאה ערעזנוא

 ,ןעדנעציזרָאפ םעד טָאהעג ןעבָאה "עלַאיִאל , יד .,ןעפלָאהענ טינ
 .טכער ןעוועג זיא ,ןָאטעגּפָא ןעבָאה ןעשנעמ ערעייז סָאװ ,ץלַא ןוא
 ןַאמרעגנוי רעשינעמור ַא טָאה ?עמוטעג ןעזיד ןופ טייצ רעד ןיא
 (ןעסייהעג ,ךיז טכַאד ,רע טָאה גרעבנייטש) רָאה עלעקנוד טימ
 ןעבָאָה "ןעטסילַאיאל, ערעדנַא יד .,ןענָאלש ֹוצ ךימ ןעסירעג ךיז
 ןעניוא יד טימ ןעסָאשעג ,ןעסעזענ רע זיא .ןעזָאלעג טינ םהיא

 .טסיופ ן'טימ רימ ףיוא ןעטסָאמרַאפ עלייוו עלַא ךיז ןוא

 -יזְאּפֶא יד ןעבָאה ,לַאנניס םעד ןעבענעג טָאה רעללימ ןעוו

 "סיוא ןייא רָאנ ןעוועג זיא סע .לָאה םעד ןעזָאלרַאפ ןעטסינָאיצ

 ,ייברעד גידנערעלקרע ,ןעבילבעג זיא רע .םיובנענייפ .ב :עמַאנ

 קעווצ םעד טימ טביילב רע זַא ןוא ,ןעגנוטלַאּפש ןעגעג זיא רע זַא

 .גינייווניא עיִציזאּפָא רעד ןופ ןעּפיצנירּפ יד רַאפ ןעטייברַא וצ

 ,ןעטסינָאיציזָאֿפָא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןייּפ סקַאמ

 ןיא .נניטימ םוצ ןעזָאלניירא טינ טפורּפענ טָאה ןעמ ןעמעוו
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 -עסױרַא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,"סטרעוװרָאפ , רעמונ-טסעפ םעד

 טלהעצרעד ,גנוטייצ רעד ןופ םואעליבוי ןעט25 םעד דובכל ןעבעג

 :עדנעגלָאפ סָאד רע
 ,ערעזנוא ןופ טייקטנערענפיוא יד ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ,

 ייז טָאה ןעמ ןוא זיוה-רעדָאפ רעד ןיא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו

 -רַאפ וצ טכייל ןעוועג זיא דלודעגנוא רעייז .ןעזָאלעגניײרַא טינ

 .ןהעטש

 ןַאד ןיב ךיא ןוא ,קירוצ רהֶאי 28 טימ ןעוועג זיא סָאד;

 בָאה ,ריט ן'רעטניה גידנעהעטש .רענניא רהָאי 98 טימ ןעוועג

 .ןעגרָאװעג זלַאה ן'ראפ ךימ טלָאװ רענייא יו ױזַא טלהיפעג ךיא

 .ריט ןיא ןעּפַאלק ןעמונעג בָאה ךיא

 םעד ןופ טרעדָאפעג ךיא בָאה --- ! ןיירַא ךימ טזָאל ---,

 ןעגיוא עכערפ רֶאֹּפ ַא טלעטשענסױרַא טָאה רעכלעוו ,רעהעטש-ריט

 .עלעריט רענידכעלייק רעד ךרוד

 טָאה -- טסָארּפ ן'פיוא טינ טהעטש רהיא ,טייצ טָאה ---,

 .עינָאריא טימ טרעפטנעעג רענעי

 ! ןעכערבפיוא ריט יד ךיא לעװ טינ זַא ,ןײרַא ךימ טזָאל ---,

 ,עלעריט עניילק יד ןָאטעג ןעפע ןַא רעדיוװ טָאה ןַאמ רעד,

 .טכַאמרַאפ קירוצ ןוא טכיזעג ןיא ןָאטענ ךַאל ַא רימ טָאה

 טינ ךיז רהעמ ןיוש ךיא בָאה ,דליוו ןוא גידרעייפ ,גנוי ,

 רעּפרעק ןעצנַאנ ןיימ טימ בָאה ךיא .,ןערילָארטנָאק טנעקעג

 טםינ ךיז םטָאה יז רעבָא ,ריט רעד וצ ךיז ןָאטעג ףרָאװ ַא

 .ןעסירענפיוא

 .ןעטעבענ ךיא בָאה -- ּפוטש א ךימ טינ ---,

 "רעד ןעבָאה רימ ןוא ןעמוקענוצ ןענייז ןעשנעמ עכילטע ,

 ערהיא ןופ ןעסירענּפָא ךיז טָאה ריט יד זַא ,סיוטש אזא טננַאל

 ןענייז סָאװ ,י'ד .גינייוניא ןעלַאפענ זיא ןוא סעסעיוואז

 .נניטימ םוצ ןיירא עלַא ןענייז ,זיוהרָאפ ןיא ןענַאטשעג

 סע טָאה עגר ַא .לעמוט רעכילקערש ַא ןערָאװעג זיא סע,

 ןיא .געלשעג רענײמעגלַא ןַא רָאפ טמוק סע זַא ,ןעהעזענסיוא

 .ןעגָאלשעג עקַאט ךיז ןעמ טָאה ןעלקניוו ענינייא

 טינ לַאז םעד ןיא טנעמָאמ ןעזיד ןיא זיא רעלימ יאול ,

 ,טניישענ טָאה סע ןוא ,טעּפש ןעווענ זיא סע יו יוזא .,ןעוועג
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 סָאװטע סיױרַא רע זיא ,נָאט זיב ןעהיצ ךיז טעוו גניטימ רעד זַא

 ,"לעּפע לעקעּפ א טימ טרעקענמוא ךיז טָאה רע .ןעפיוק

 עטר עסיורנ טימ געב רעּפייּפ ַא טכארבענ טָאה רעלימ
 ןעבָאה ענירעביא יד טימ ןוא םענייא ןעמונעג טָאה רע .,לעּפע
 ןעבעל ןעועג ןענייז סָאװ ,ןעטסינָאיציזָאּפָא יד טלייטוצ ךיז
 .זנוא

 וצ טָאה -- ,ןאהאק עסָאנענ ,חנוכ טימ לעּפע םעד טסע --
 טעװ ,לעּפע םעד טסע -- ,ערעזנוא ןופ רענייא םנָאזעג רימ

 | | .ץרַאה סָאד ןעסעּפָא טינ ךיז רחיא

 טא ,"הנוכ טימ, ןעסענעג ןוא טגלָאפעג םהיא בָאה ךיא

 םעד טנערענפיוא סָאד טָאה רעניימ רעינַאמ רענעסַאלעג רעזיד
 -טנַא טקנוּפ ןעסעזענ ןיא רעכלעוו ,/טסילַאיַאל , ןעשינעמור

 | .רימ ןעגעק

 ענינייא ןיא, זַא רעבָא ;סיורג ןעוועג זיא גנונערפיוא יד

 -רָאד ןוא ָאד, זַא רעדָא "ןענָאלשעג עקַאט ךיז ןעמ טָאה ןעלקניוו

 טקירד ןינרוב יו ,"שטעּפ טימ ןעוועג דבכמ ךיז ןעמ טָאה ןעט

 טרעהעג רעבָא בָאה'כ ,טקרעמאב טינ ךיא בָאה סָאד -- סיוא ךיז

 .ןופרעד

 טגָאז ,ןיימענלַא ןיא גניטימ ןעבלעז םעד ןענעוו גידנעדייר
 : ןייּפ

 ךיז ןעבָאה ,1897 ,רַאונַאי ןעמ7 םעד ןֹופ טכַאנ רעד ןיא;
 טרובעג םעד ןופ ןעיירשעג-העוו יד טרעהרעד לָאמ ןעטשרע םוצ
 יד ןעמוקעגרָאפ ןיא טכַאנ רענעי ןיא ,"םטרעוורָאפ , ןֹופ
 ןעועג זיא סָאד ןוא ןעטסילַאיצַאס עשידיא יד ןופ גנוטלַאּפש
 רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ףוס םעד ןופ ביֹוהנֶא רעד
 ןופ ;'?פיפ יהד, גנוטייצ רעכילנעט ס'ןָאילעד ןופ ; ײטרַאּפ

 ידנעבַא יד ננוטייצ רעכילנעט רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד
 רעד ןוֿפ ;סנָאינוי ןעכערב ןופ קיטקַאט רהיא ןופ ; "טאלב
 -ַָאס יוא רעטייברא ןעפַאמ יד רעביא עקילק ַא ןופ רוטַאטקיד
 ,"ןעטסילַאיצ
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 ןָאשייאיסָאסַא גנישילבָאּפ ם2 קעװַא ןענייז גנניטימ םעד ןופ

 יצ טלעפייווצעג רעהירפ ךָאנ ןעבָאה זנוא ןופ עליפ ,רעדילגטימ

 טָאה עזיד ןופ רענייא ןוא ,ןעדירפ טימ ןענידנע ךיז טעוו סע
 ,(טירטס דרַאשטרָא 48 ,לָאה ַאלַאהלַאװ) לָאז א טיירנעננָא טאהעג

 ,ןייאראפ ןעסיוועג ַא וצ טרעהעג דנעווא םענעי ףיוא טָאה לַאז רעד

 טָאה ;רעטערקעס ןעװענ ןזיא ןַאמ רעגנוי רעזיד ןעכלעוו ןופ
 ,טגײלענּפָא זיא גניטימ רעייז זַא ,סרעבמעמ יד ןעסיוו טזָאלעג רֶע

 .?עיצולָאװער  רעזנוא ראפ ןעטלַאהעג לָאז םעד טָאה רע ןוא

 סקַאמ טלהעצרעד --- ,טלעק ערעטיב א ןעוועג זיא ןעסיורד,
 רעדעי .טלהיפעג טלעק יד ןעבָאה זנוא ןופ עליפ טינ רעבָא---,ןייּפ
 סַאנ ן'פיוא .טנערענפיוא ,ןענָארטוצ ,טמירַאװאוצ ןעוועג זיא

 ערעזנוא ןעוועג ןענייז סָאד .ןעשנעמ ךאלדער ןענַאטשעג ןענייז

 ןענַאטשעג ןענייז ייז ,סרעזײטַאּפמיס ןוא ןעטסילַאיצַאס ,דניירפ

 .טאטלוזער םעד ןערעה וצ טרַאװעג ןוא טלעק ןיא

 עגינייא .ןהעטש טפרַאדענ טינ גנַאל סאנ ן'פיוא ןעבָאה רימ ,

 .לָאה ַא טנרָאזַאב זנוא ראפ ןעבָאה דניירפ ערעזנוא ןופ

 -ַאּפמיס ַא --- רעלמַאטש א רענייא ןעווענ זיא ייז ןעשיווצ ,

 ןעמונעג טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעכנַאמ .שנעמ רעניציה ,רעשיט

 -סיוא ןענעק טינ ךיז רע טנעלפ ,גניטימ ַא ףיוא טרָאוװ סָאד

 -נפ .ןעכַאל טנעלפ םלוע רעזָאלמרַאב רעד ןוא ,ןערעטנָאלּפ

 ףיוא ןַאמרעשט ןייז וצ ןעפוטש ךיז רע םגנעלפ ןעגעווטסעד

 -ןעסַאמ א ףיוא ,לָאמַא טָאה רע יו קנעדענ ךיא .,ןעננולמַאזרַאפ

 :רענדער סלא ןע'ניקטעמאז טלעטשעגרָאפ ,גנולמאזראפ

 סָאד ךיא בָאה ןע'ניקטעמַאז ןעטסקענ--נ/ סעל--לֵא =,
 ...רענדער עסָאנעג ךייא ןעלעטשוצרָאפ ןענינעגרַאפ

 ואו טנָאזעננָא זנוא סָאד ֿסָאה ןַאמ רעננוי רעזיד טָא,

 םעד ןיא טכארבעגניירא זנוא טָאה רע ןעוו ,זיא לָאה רעיינ רעד

 -ַאב סיורג טימ טנַאזעג רע טָאה ,טירטס דרַאשטרָא ףיוא ,לָאה

 " ! ןָאט ןעטונ--ונ ַא טבעל---?7 ,הרבח ..ט, :גננורעטסייג

 ןעוועג ןיש זיא ,נניטימ םעד טנעפעענ ןעבָאה רימ ןעוו,
 רָאנ טינ טלעמאזרַאפ ןעוועג ןענייז ןעטרָאד .טכַאנ עבלַאה ךָאנ
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 ַא רָאנ ,ןָאשיײאיסָאסַא רעד ןופ רעדילגטימ ענעטָארטעגסױרַא יד
 ןעבָאה עכלעוו ,רעטײברַא ערעדנַא ןוא ןעטסילַאיצַאס עועדנַא ךס
 *.גניטימ ןָאשײאיסָאסַא םעד ןופ גנַאגסױא םעד ףיוא טרַאװעג
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 יד -- .טעּפרַאק םעיינ םעד טימ לָאה ןעננַאל ןעלָאמש םעד ןיא
 .סענעצס עכילסעגראפנוא --- ,"םבָאלק םערּפ,

 יד טנעפעענפיוא טָאה עסָאנענ רענידנעלמאטש רעד ןעוו

 -טסַאנ רעטיירב ןופ ןָאט ַא ןיא ןוא לָאה-גניטימ ןייז ןופ ריט

 רהיא טָאה טָא יה :טלעמאטשעגסיױא רע טָאה טייקכילדניירפ

 "!ןָאט ןעטונ א טבעל ןוא ןיירַא טסוק !ןעסָאנענ ,לָאה ַא

 ןעוזעג טינ רעבָא זיא רעטכעלעגנ ןיימ .טכַאלוצ ךיז רימ ןעבָאה

 .רעכילהערפ ןייק

 ,ןָאשיײאיסָאסַא רעד ןופ טדיישעג רעמיא ףיוא ךיז ןעבָאה רימ
 ליפ ױזַא טימ טעדנירגעג ןערהָאיןעביז-ראפ ןעבָאה רימ עכלעוו

 ױזַא טפַאשרַאפ רימ טָאה עכלעוו ,גנונעװַאב יד .גנורעטסייגַאב
 ךילהערפ ןעװעג טינ רימ זיא סע  ןעטלָאּפשוצ זיא ,קילנ ליפ

 .ןעצרַאה ן'םיוא

 -לענָאּפש טימ ,רעלָאמש א ןוא רעגנַאל 8 ןעוועג זיא לָאז רעד

 טריצאב ,טעּפרַאק םעיינ-לענָאּפש ןעניליב ַא ןוא קנעב עגנַאל עיינ

 קורדנייא רעד .ןעטייווק עסייוו ןוא עיולב ,עטיור-לעה עניליב טיפ

 טשימעגנעמאזוצ ןורכז ןיימ ןיא ןיא טייקיינ רעניליב רעזיד ןופ

 ,דנעווַא םענעי ןיא טימעג ןעכילמייהנוא ןיימ טימ

 "ןָאשיירעדעפ-סערּפ , ַא סלַא טריזינאגרָא ךיז ןעבָאה רימ

 (?סנָאממָאק ווא סוָאה,, 8) ןענייאראפ ןוא סנָאינוי ענעדישראפ ןופ

 "רע ןַא ןעביירשוצנא ןערָאװעג טמיטשאב זיא עטימָאק א ןוא

 .םוקילבוּפ םוצ גנורעלק

 ,עטסערג יד ייז ןעשיווצ ןוא ,סנָאינוי עשידיא עלַא טעמכ

 עכלעוו ,גנוטייצ יד .דצ רעזנוא וצ ןענַאטשענוצ ךיילנ ןענייז
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 טנעקרענַא ייז ןעבָאה ,ןעבענוצסױרַא טיירגעג ךיז ןעבָאה רימ
 ןליפַא ןעבָאה רימ רעדייא ךָאנ ןאנרֶא ןעלעיציפא רעייז סלַא
 עניילק ץנַאג יד ןופ רעיפ-יירד רָאנ ,ןעמָאנ רהיא טמיטשַאב
 -רַאפ, יד ."טַאלבידנעבַא; םעד ייב ןעבילבעג ןענייז סנָאינוי
 ן'טימ ןעבילבענ ךיוא זיא "ןעטפַאשקרעװעג עשידיא עטגינייא
 ן'םיוא רָאנ טריטסיזקע ןַאד טָאה יז רעבָא ,,"טַאלב-דנעבַא;
 -קרעוועג , יד עכלעוו ןופ ןעטַאנעלעד יד ןופ ענינייא ןוא ,ריּפַאּפ
 .ןעגיוצעגקירוצ ךיילנ ךיז ןעבָאה ,ןענַאטשַאב ןענייז *ןעטּפַאש
 .ןייּפ סקַאמ ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא

 -דנעבַא , םעד ןענעג ןעטערטסױרַא ןענעק טינ ןעלָאז רימ םוא

 גנוטייצ יד ,גנוקריוו ס'ןָאילעד רעטנוא ,ייטראּפ יד טָאה ,"טאלב

 יד יו יױזַא .ןַאגרֶא ןעשידיא ןעלעיציפָא רהיא סלַא טרעלקרש

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענייז ןעטסיגָאיציזַאּפָא
 ןעמ .טנעקעג טינ ןעפמעקַאב גנוטייצ יד ןעפָא ןיוש ייז ןעבָאה
 רעבָא ךיז ןעבָאה רימ .ײטרַאּפ רעד ןופ ןעסָאלשעגסיױא ייז טלָאװ

 .ןעבענעג הצע ןַא

 רע סָאװ םעד טימ ץמח ןייז דיא ַא טעװעטַאר חסּפ ברע
 ןעבָאה לעטימ טרָאס ַאזַא .יונ ַא וצ טשרמולכ םהיא טפיוקרַאפ

 זנוא טָאה ןָאילעד ןעכלעוו ,לעציּפש םעד ןענעג טכיורבעג רימ

 -ססערּפ, טעדנירנעג ןעבָאה ןעטסינָאיציזַאּפָא יד ,ןָאטענּפָא
 -ינַאנרַא עשיטסילַאיצַאס םתס ןעוועג ןענייז עכלעוו ,"סבָאלק
 .טאהעג טינ תוכייש ןייק ייטראּפ רעד ֹוצ ןעבָאה ןוא סעיצַאז

 ןעבילבעג ןעטסינָאיציזָאּפָא עבלעז יד ןענייז טייצ רעבלעז רעד וצ

 טסייה ,עדייב וצ טרעהענ ןעבָאה ייז .סעשטנערב ייטראּפ יד ןיא

 ,"טַאלב-דנעבַא , םעד ןענעג ןָאטעג ןעבָאה ייז סָאװ ,ץלַא ןוא ,סע

 סע ."סבָאלק-ססערּפ, יד ןופ ןעמָאנ םעד ףיוא ןעגנַאנעג זיא

 ןופ שטנערב רעשידיא ַא :רענייטש אזא ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא

 ןענעוו ןוא ףמַאק םעד ןעגעו .,גניטימ ַא ּפִא טלַאה ייטראּפ רעד

 ,טנַאמרעד טינ טרעו גננוטייצ רעיינ רעטעװענַאלּפעג רעזנוא

 עדנוטש ַא ןָא טהענ ױזַא .גניטימ ייטראּפ רע'רשכ ַא זיא'ס

 .עסָאלשעג לעיציפָא טרעװ גניטימ רעד ןוא ,רענינייוו רעדָא
 ךיילג ןוא ,רעצעלּפ ערעייז ףיוא רעבָא ןעביילב רעדילנטימ יד
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 סלַא טינ ןיוש רעבָא ,ףיא רעדיו גניטימ רעד ךיז טנעפע

 ןעשנעמ יד .*בָאלק-ססערּפ , סלַא רָאנ ,ײטרַאּפ רעד ןופ שטנערב

 .ערעדנַא ןַא טשרמולכ רעבָא זיא עמריפ יד ; עבלעז יד ןענייז
 רעד ןענעג טדער ןעמ .טינ הטילש ןייק ןיוש טָאה ןָאילעד

 ,גנוטייצ רעיינ רעד ןעגעוו טדער ןעמ } ןע'נָאילעד ןענעג ,?עקילק ,

 ַא טכַאמ ןעמ ;ןעבעגוצסיורא ךיז טביילק ןָאיציזָאּפָא יד סָאװ

  ,רהיא רַאפ ןָאשקעלַאק

 עכילטע ןיא ןעמוקעגראפ ןענייז ןענניטימ עניאייווצ עכלעזַא

 .טדָאטש ןופ ןעלייט עכילטע ןיא --- קרָאי וינ ןיא ןוא ,טדעטש

 .סערעטניא ןעבענענוצ טָאה אפונ "קירט , רעזיד

 ןעטלַאהעגּפָא ןענייז עכלעוו ,ןעגניטימ-סָאמ ערעזנוא ףיוא
 ,סבָאלקיסערּפ עטנינייאראפ יד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ןערָאװענ

 גנורעטסיײנַאב ןופ סענעצס עכילביירשַאבנוא ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 : ,טיײקגיליװרעפּפָא ןוא

 ןעוו ,דנעווא ןעסיוועג ַא ןעפעגרַאפ טינ לָאמנייק לע ךיא
 רעד ראפ דלענ טלעמַאזעג ןוא גניטימ-סאמ ַא טאהעג ןעבָאה רימ

 ןעסיורג םעד ןיא ןענופענטַאטש טָאה גניטימ רעד גנוטייצ רעיינ

 ןעטרָאד) טירטס דרַאשטרָא ףיוא לָאה ַאלַאהלַאװ ןופ טנעמסייב

 ןוא ,ןענניטימ עניטכיוו ערעזנוא עלַא ןעטלַאהענּפָא רימ ןעבָאה

 -יינַאב יד .('סטרעוװרָאּפ, רעד ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ןעטרָאד

 . ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה סעדער יד ךָאנ .,סיורג ןעוועג זיא גנורעטס

 טכַאד ,יקסוועשטניוו) רענייא ךָאנ ןוא ךיא .,ןָאשקעלַאק רעד וצ
 םלוע רעד ןוא ,טנעה יד ןיא סטעה טימ ןעגנַאגענמוא ןענייז (ךיז

 ,עגידרַאלָאד-ףניפ ,עגידרַאלָאד-ןהעצ ןעפרָאװעגניירא ייז ןיא טָאה

 -פָארַא ךיוא טָאה ןעמ .תועבטמ ענרעבליז ןוא עגידרַאלָאדײיװצ

 טָאה ץלַא סָאד ןוא ךאלרענייז ןוא ךאלרעגניפ ךיז ןופ ןעמונענ

 טעה ןיימ יו קנעדעג ךיא ,סטעה יד ןיא ןעפרָאװעגניירא ןעמ

 טזומעג ןעטנוא ןופ רהיא בָאה ךיא זַא ,רעווש ױזַא ןערָאװעג זיא

 -עגכרוד טינ לָאז יז זַא ,טנַאה רעטייווצ רעד טימ ןעטלַאהרעטנוא

 ןענייז סָאװ ,סענעצס יד ןופ רַאֹּפ א קנעדעג ךיא ,ןערעוו ןעסיר

 .ןָאשקעלָאק יד טכַאמענ ןעבָאה רימ תעשב ןעמוקעגרַאפ

 רעד טמענ ,וצ םוע ךיא ןעוו ןוא ,קלָאפ רַאּפ ַא טציז סע
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 ןירַא טגייפ ןוא רַאלָאד ַא סױרַא ענעשעק-םיזוב ןייז ןופ ןַאמ

 וצ יורפ יד טגָאז ,"רַאלָאד ַא ךיוא רימ בינ, .טעה ןיימ ןיא

 .גונעג ןיא ראלַאד ןייא זַא ןעכייצ ַא רהיא טכַאמ רע .םהיא

 ,רעגניפ ַא ןופ עלענניר ןייא היצ ַא סעכ טימ יורפ יד טיג ןַאד

 .יירַא ייז טפרַאװ ןוא ,ןעמייווצ א ןוא

 רימ ןוא שנעמ רערעטלע ןַא ןעגנאנעגוצ רימ וצ זיא סע

 טעװ רע .,טינ דלעג ןייק ךיז ייב טָאה רע ;דוס ַא טמארעגנייא

 רע טגָאז -- ,ןעיורטעג רימ טגעמ רהיא, ,רעטעּפש ןעקישוצ ךימ

 ןיימ לעװ ןוא ,ןעקנירט טינ לעװ ןוא ןעסע טינ לעװ ךיא---,רימ וצ

 ."ןעבעגּפָא ןָאשויבירטנָאק

 ענידראלַאד-ףניפ א ןעבענ וצ רעטייברא ןַא רַאפ זיא טנייה

 סָאד זיא ןַאד .טינ ךַאז עדנעשַאררעביא ןייק ןָאשויבירטנַאק

 רעטייברא ענינייא ןענָאה ךָאד ןוא .עמוס עסיורג ַא ןעוועג

 ןעמ .ךיוא רהעמ ןוא רַאלָאד ןהעצ וצ ,ראלָאד ףניפ וצ ןעבעגעג

 םעיינ ַא םענייז טָאה עסָאנעג רעסיוועג א .ןעכַאז טצעזרַאפ טָאה

 וצ ןערעייטשוצייב םוא ּפַאשךןָאָאּפ ַא ןיא ןענָארטעגנקעװַא טוס

 .גנוטייצ רעיינ רעד ןופ דנָאפ םעד

 ןענייז סָאװ ,סענעצס עכילנהע ןופ טלהעצרעד ןייּפ סקַאמ .

 ,ןעכלעזַא גניטימ רעדנא ןַא ףיוא .ןעמוקענרָאפ

 רעקײײמי-ּפעק ןעניסקיוועג-יילק ַא; ןָא ךיז טרעניארע רע

 םַאזגנַאל ןעננאגעגוצ , זיא רעכלעוו ,"רילָאק ׁשַא ןופ םינּפ ַא טימ

 םעד .םהיא ןעבעל טגײלעגקעװַא סָאװטע ןוא ןַאמרעשט םוצ

 גיצנַאװצ-וא-ףניפ, .ןעטכױלַאב טרעװ טכיזעג ס'ןעדנעציזרָאפ

 .סיוא רע טיירש --- * } רַאלָאד

 ,ןעיורפ ןוא רענעמ טימ טלעגנירעגמורַא דלַאב טרעוו רע;

 ;טנעס ניצפופ רעװ ,רַאלָאד א רעװ :דלענ ןעגָארט עכלעוו

 ןעבענעג ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןענופעג ךיוא ךיז ןעבָאה סע

 טימ ןעבָאה ייז זַא ,טרעלקרע ןעבָאה ענינייא ,עגידרַאלָאד-ףניפ

 ןעלעוו ייז ,ןעביירשרַאפ ייז לָאז ןעמ רעבָא ,טינ דלענ ןייק ךיז

 ,ןענניירבוצ

 :טרעפטנעעג םעד ףיוא טָאה רענייא



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 84

 טהעג ָאט ,םייה רעד ןיא דלענ ןענירק טנעק רהיא בוא,

 זיב ,ןהעגקעװַא טינ ןענַאד ןופ ןעלעוו רימ .טגנניירב ןוא םייהַא

 ןענַאק ןעלָאז רימ רעכלעו טימ ,עמוס א ןעבָאה ןעלעוו רימ

 ."םטרעוורָאפ , םעד ןעבעגסױורַא

 : ןעבעגעגוצ טָאה רעטייווצ ַא,

 ,טינ רלעג ןייק םייה רעד ןיא ךיז ייב טָאה רהיא בוא,

 .רלעג ייז ייב טהייל ןוא םינכש ערעייא ףיוא טקעוו

 -ַאב סיורנ טימ ןערָאװעגנ ןעמונעגפיוא ןענייז תוצע עזיד,

 .ננורעטסייג

 ךעלעגניר ,ךעלרעגייז ערעייז טכארבעגוצ ןעבָאה ענינייא;

 .ןעטעלסארב ןוא

 גניטימ םעד טָאה ןעמ ןעוו ןערָאװעג גיטכיל ןיוש זיא סע,

 ".ןעסָאלשעג

8, 

 ןעמָאנ רעד -- .1897 ,ראונַאי ןעמ30 ןופ ןָאשנעװנָאק יד

 ַא -- .רָאטקַאדער טלהעוורע רעוו ךיא -- ."םטרעװרַאּפ ,

 גנולהעצרע ןַא -- .איפלעדאליפ ןיא לאפכרוד
 ."ןעטילָאּפָאמסָאק, ןיא

 ַא --- גנוטייצ רעשיטסילַאיצַאס רעיינ ַא ןעגעוו גנוגעווַאב יד

 ,עלעפייה ַא וצ טינ ןוא קלאפ םוצ ןערעהעג לָאז סָאװ ,גנוטייצ

 -רָאפ עטלהעוועגסיוא ןופ ןערעוו טרהיפעג לָאז סָאװ גנוטייצ ַא

 -סילַאיצַאס ןעשיווצ ךיז טָאה --- עקילק ַא ןופ טינ ןוא רעהעטש

 ױזַא ןוא ,קרָאי וינ ןיא ןעוועג זיא ױזַא .טײרּפשרַאפ ?לענש ןעט

 -עג ךיז טָאה ןעטייז עלַא ןופ .טדעטש ערעדנַא ןיא ןעוועג זיא

 ךיז קעװצ םעד טימ ץנערעפנָאק א ןעגעוו גנורעדָאפ ַא טרעה

 ..טײברַא רעד וצ ןעמהענ וצ ךיילנ

 ןעט81 םעד ןוא ןעט90 םעד ןעמוּקעגרָאפ זיא ץנערעפנָאק יד

 דוצ םולשַאב ַא ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא ,1896 ,רעבמעצעד
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 -ַאּפמיס ןוא סבולק-ססערּפ עלַא ןופ ןָאשנעװנָאק ַא ןעפורוצנעמַאז
 .אקירעמַא ןופ סנָאינוי רעטייברַא עשידיא עדנעריזיט

 ןעט80 םעד ןערהָאפעגנעמַאװצ ךיז ןיא ןָאשנעװנַאק ַאזַא
 ןוא געט ייווצ טרעיודענ ןעבָאה ןעגנוציז ערהיא .1897 ,ראונַאי
 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ייז ,ןעט91 ןוא ןעט80 םעד ,טכענ ייווצ
 אלאהלַאװ ןופ לאזטנעמסייב ןעסיורנ ןעטנַאמרעד-ןעבױא םעד
 -רַאפ ןעװעג ןענייז סע ,קרָאי וינ ,טירטס דרַאשטרָא 48 ,לָאה
 -ָאס ערעדנַא ,סעשטנעוב ייטראּפ) סעיצאזינאגרַא 29 ןעטָארט
 ,קרָאי וינ ןופ (סנָאינוי-דיירט ןוא ןענייאראפ עשיטסילַאיצ
 .דרָאפטרַאה ןוא ןעווייה-וינ ,רָאמיטלַאב ,איפלעדַאליפ ,,ןילקורב

 ,ןײלַא ךיז טינ ןעטָארטרַאפ ,ָאזלַא ,ןעבָאה רעמענ-לײטנַא יד
 רָאנ ,"סדרָאל , ןייק טינ ןעוועג ןענייז ייז .סעיצאזינאנרַא רָאנ
 ןיא ןעוועג טקירדעגסיוא זיא סָאװ ,ננורעדָאפ יד ,"ןעטַאטוּפעד,

 ווִא סואה , א, -- ל?לעקיטרַא "טפנוקוצ , ןעטנַאמרעד-ןעביוא םעד

 אזלַא ָאד זיא -- ??סדרָאל וָא סוָאה  ַא רעדָא ?סנַאממָאק

 ,ןערָאװעג טכילקריוורַאפ

 ענינייא ןיא טרעהעג ןעמ טָאה םעד ףיוא ןעשינערעהוצנָא
 יד ןעשיווצ ןעכערּפשענ טַאוירּפ יד ןיא ןוא סעדער יד ןופ
 גידנעריקַאטַא יװ ,?יּפשייב םוצ ,קנעדענ ךיא .ןעטאגעלעד
 -סיוא רענדער א טָאה ,ןָאשיײאיסָאססַא עצנַאנ יד ןוא עקילק יד
 : ןעירשעג

 ...! ןעדרָאל ןענייז ייז ן'תמא רעד ןיא ןעניימ ייז ---

 ןוא "סדרָאל יד ןענעוו ןעסַאּפש טרעהעג ךיוא טָאה ןעמ

 ."ןעטַאטוּפעד , יד

 ןעטַאנעלעד רעדָא "ןעטַאטוּפעד , ןופ רָאפנעמַאזוצ א ,אלימ
 רעהעטשרָאפ ןענייז ןעטַאנעלעד .ךַאז עכילנהעוועג ץנַאנ ַא זיא
 ,ןעוועג רעבָא זיא קעווצ רעד ,ןעזיירק רעדָא ןעּפורג עסיוועג ןופ
 "טפַאשרעטערטראפ-סקלַאפ , ןופ ּפיצנירּפ ןעבלעז םעד ףיוא זַא
 ענידנעטש יד זַא ;גנוטייצ יד ןערעוװו טעדנירנעג לָאז
 ערהיא ןערהיפ ןוא ןעבעגעגסיורַא רהיא טעװ סָאװ ,עיצַאזינַאנרא
 יװַא ןוא ."ןעטַאטוּפעד , ןופ ןהעטשאב ךיוא לָאז ,ןעטפעשעג
 .ןערָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ ךילקריוו יז זיא
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 ,עיצאזינאגרא רעזיד ןעבעגעג ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעמָאנ רעד

 | .(= "דנַאברַאפ ססערּפ ןעוועג זיא

 ןעגנורהַאפרע ערעטעּפש יוװ זַא ,ןייז הדומ ךיילנ ָאד זומ ךיא

 "נע טש רעד וצ גוצַאב ןיא םעטסיס אזא ןיא ,ןעזיװַאב ןעבָאה

 ןוא ןעטפעשעג יד ןערהיפ ףרַאד סָאװ ,טפאשרעּפרעק רעניד

 "רע וצ רעטכייל ,גנוטייצ א ןופ עיצקַאדער יד ןערילָארטנַאק

 רימָאל .קיטקַארּפ ןיא ןערהיפוצכרוד יו ,עירָאעט ןיא ןערעלק

 םעד וצ טַאגעלעד ַא טקיש ןייאראפ ַא ;?יּפשייב ןייא ןעמענ

 ;ןעלַאפוצ ןייאראפ רעד טרעװ רעטעּפש ; דנאבראפ-ססערּפ

 רעבָא טאנעלעד רעד ,ריּפַאּפ ףיוא רָאנ ןעריטסיזקע טביילב רע

 רע םגה ,דנַאברַאפ-ססערּפ םעד ןופ דילנטימ א ץְלַא טביילב

 ןייאראפ םעד ןיא ןעמוק סע רעדָא .טינ םענייק טריטנעזערּפער

 עיינ ,ןעגנוניימ עיינ טימ רערילנטימ עיינ ןיירא ןָאינוי רעדָא

 ןעקיש וצ טכער ַא ץלַא ןעבָאה ייז ןוא ,ןעסערעטניא עשיטילָאּפ

 יי .דנאבראפ םעד וצ טָאגעלעד ַא

 טּפיױה יד רעבָא ,ןעננורעדנע ןעכַאמ טזומענ ןעמ טָאה רעטעּפש

 .ןערָאװעג טיהענּפָא רעמיא ןזיא ןעטיסנָאיציזַאּפָא יד ןופ הנעמ

 ןיא "ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבאּפ , יד זַא ,הנעט רעזנוא ןיימ ךיא

 ןייז ףרַאד יז זַא ןוא ,טפַאשרעּפרעק עטכַאמרַאפ ַא ןערָאװעג

 סױרַא טיג עכלעוו ,עיצַאזינַאנרָא יד ,רעדילגטימ עיינ רַאפ ןעפָא

 .עיצַאזינַאגרָא ענעפָא ןַא ןעוועג רעמיא זיא ,"םטרעוורָאפ , םעד

 -ןעטַאטוּפעד רעד .?סדרָאל , ןופ טנעה יד ןיא טינ ךיז טניפענ יז

 רעבָא זיא סע .,ןעטלינ טינ גנוטלַאוװראפ רהיא ןיא ןעק ּפיצנירּפ

 ןענייז ןעריט ערהיא סָאװ ,םעד ךרוד גנוטלַאװרַאפ-סקלַאפ ַא

 "אב זיא רעטקַארַאכ רעשיטסילַאיצַאס רעיירט רהיא ןוא ; ןעפָא

 עיינ יד ןעשיווצ :עדנעגלָאפ סָאד ןעקרעמַאב ָאד ףרַאד ןעמ (*

 ןיא ןעגניירבוצנוירַא ןעגנולעג זיא ןָאוציזָאּפָא רעד ןעמעוו ,רעדילגטימ

 ןערָאװעג טבַאמעג זיא סָאװ סימָארּפמָאק םעד טיול ,ןָאשיואיסָאסַא רעד

 ךיוא ןיוש זיא ,ןעפור סָאד געלפ ךיא ווו ,?ץנערעפנָאק אדָאס , רעד ףיוא

 גנוטלַאּפש רעבילדנע רעד ויב ."ןעטַאטוּפעד, להָאצ עסיוועג ַא ןעוועג

 "סיורַא ןעבָאה סָאװ ,ןעטסינָאוצוזָאּפָא ם2 יד ןעשיווצ ןעוועג ייז ןענווז

 רעד וצ ןעטַאגעלעד ןעוועג ויז ןענייז טציא ןוא .ללָאה ןופ טרישרַאמעג

 .?דנַאברַאפ-סערּפ , םעד וצ ןוא ןָאשנעװנַאק
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 -טונ ןייז ןעזומ רעדילנטימ ערהיא סָאװ ,םעד ךרוד טנערָאוז
 עכלעוו) ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעדילנטימ עדנעהעטש
 רעמיא ןעוועג סָאד זיא ױזַא ,(1901 ןיא ןערָאװעג טעדנירגעג זיא
 רהֶאי גיסיירד ןופ טנעהָאנ טסייה סָאד ,טנייה סָאד זיא ױזַא ןוא
 .ןערָאװעג ןערָאבעג זיא "סטרעוװרָאפ , רעד יו םעד ךָאנ

 טעטכילפראפ טרעלקרע ךיז ךילרעייפ טָאה ןָאשנעװנָאק יד
 -ַאלק ןעלַאנַאיצאנרעטניא םעד ןופ ןהָאפ יד ךיוה ןעטלַאה וצ,

 -ָאס רעד רַאפ ןעטפערק עלַא טימ ןעטייבדַא וצ , ןוא "ףמאק-ןעס
 ,"יײטרַאּפ-רעטיײיברא רעשיטסילַאיצ

 ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןיא ןעגנוציז ערהיא ןופ רענייא ףיוא

 -ײאיסָאסַא גנישילבָאּפ רעד וצ עטימָאק ַא ןעקיש ֹוצ סולשַאב ַא
 ןעבעגּפָא לָאז יז ןַא ,ןערעדָאפ וצ ןוא ?טַאלבדדנעבַא ,/ ןופ ןָאש
 סעיצַאזינַאנרַא עשיטסילאיצַאס ןופ רעהעטשרָאפ וצ גנוטייצ יד

 זיא סע  ,דנַאברַאפ-סערּפ רעזנוא ֹוצ ,טסייה סָאד ,סנָאינוי ןוא

 -עביא ןיא סע .קעווצ ןעזיד וצ עטימָאק ַא ןערָאװעג .דעטנױּפַא

 םעד ןופ ךיז טָאה ןָאשיײאיסַאסַא יד זַא ,ןעקרעמַאב ֹוצ גיר

 | .טכַאלעגסיוא סולשַאב

 עיינ יד לָאז ןעמ זַא ,גאלשרָאפ ַא טכַאמעג טָאה רעללימ
 ףרַאד ןעמ זַא טביולנענ בָאה ךיא .,"סטרעוורָאפ , ןעפוד גנוטייצ

 ןעמָאנ ןעשיריא םענעטָארעג ַא רעבָא ,ןעמָאנ ןעשידיא-טכע ןַא
 "סטרעװרָאפ , ןוא ,ןעניפעג ֹוצ גנירג םינ ןיא גנוטייצ ַא רַאפ
 רעשיטסילַאיצַאס רעסיורג רעד ןופ ןַאנרָא טּפיֹוה רעד טסייה
 ןעמונעגנָא גאלשרָאפ ס'רעללימ ןיא ,דנַאלשטייד ןופ ײטרַאּפ
 ,גימיטשנייא ןערָאװעג

 ,רָאטקַאדער ןערָאװעג טלהעוורע גימיטשנייא ןיב ךיא

 ןופ עכילטע .טלעג ןעביילק ןעמונעג רעטייוו ךיז טָאה ןעמ
 -ענ ,טדעטש ענעדישרַאפ רעביא ןערהָאּפעגמורַא ןענייז זנוא
 טריזינַאנרָא רעדָא סנַאשקעלַאק טכַאמעג ןוא סעדער ןעטלַאה
 טאהעג רימ ןעבָאה רעצעלפ עליפ ןיא .ןעטרעצנַאק-טיפענעב
 רימ ןעבָאה לאפכרוד ןעטסנרע םעד .עלַא ןיא טינ ,גלָאפרע
 ןעמונעג ןעבָאה ןעסָאנעג עניטרָאד יד .איפלעדַאליפ ןיא טַאהענ
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 ימעדַאקא) טרָאטש ןיא רעטַאעט ןעטסנהעש ןוא ןעטסערג םעד

 ייז ןוא ,טרעצנַאק ןעבייר ַא ןוא סעדער ףיוא (קיזוימ ווָא

 רעד ;סטעקיט ןעפיוקרַאפ וצ סעכילגעמ סעלַא ןָאטעג ןעבָאה

 ןיא רעטַאעט רעד רעגירעיורט א ןעוועג רעבָא זיא טאטיוזער

 ןענייז ךיא ןוא יקסוועשטניוו ןוא רעללימ .טסוּפ טעמב ןעוועג

 .ענטומעלַאק .רהעז ןעוועג זיא ןעצרַאה ן'פיוא ,רענדער יד ןעוועג

 -עגּפָארַא טיס קרָאי ןינ ןייק קירוצ ןערהָאפעג ןענייז רימ

 .ּפעק ענעזָאל

 -נוא יד ןענייז רעצעלּפ עגנינייא ןיא זַא ,גָאז ךיא ןעוו

 ןַא ןעניימ םינ ןעמ ףרַאד ,ךיירגלָאפרע ןעוועג ןעגנומהענרעט

 ןעטסנידרַאפ יד .טרָאװ ןופ ןיז ןעניטנייה םעד ןיא גלָאפרע

 ,ןעטייצ עגיטנייה יו רענעלק ליפ ןעוועג ןענייז רעטייברא יד ןופ

 טנעקעג טינ ןעמ טָאה גנורעטסייגַאב רעטסערג רעד ייב ןוא

 .סָאמ רעניטנייה רעד טיול ןעטַאטלוזער ןייק ןעטרַאוװרע

 איפלעדַאליפ ןייק ןערהָאפעג ןענייז רימ ןעוו ,גָאט םעד ןיא

 רעד ןענישרע זיא ,גנולמַאזרַאפ רעטנַאמרעד-ןעביוא רעד ףיוא

 -ָאמסָאק , לַאנרושז-טַאנָאמ רענַאקירעמא םעד ןופ רעמונ שטראמ

 .גנולהעצרע ןיימ טקורדענּפָא ןעוועג זיא ןעטרָאד ןוא ,"ןעטילאפ

 וצ טינ ירדנ, ַא ןעבעגעג ךיז ןוא ךילקילנ טלהיפעג ךיז בָאה ךיא

 סעּפע רעדיוו בָאה'כ .ןעסנַאש עשירַארעטיל עניימ ןעניסעלכַאנרַאפ

 ןעטסקענ ןיא םעד ןעגעוו) ךַאז ןייא רָאנ רעבָא ,ןעבירשעגנפיוא

 -נוא ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז עינרענע ןוא טייצ ןיימ .(דנַאב

 ."סטרעוורָאפ , םעד ןעדנירנ וצ ןעגנוגנערטשנָא ערעז

 ןעפַאש וצ ןעטפערק ליפ ױזַא ןעבענעגקעװַא ןעבָאה רימ

 עכלעו ,"גנוטייצ רעטייברא, יד ןעלעטשוצקעוַא טסעפ ןוא

 ןעמ טָאה ץלַא ןוא ,"טַאלב-דנעבַא, םעד טכַאמעג ךילגעמ טָאה

 א ןעדנירג טציא רימ ןעלעװ ,ָאזלַא ;ןעמונענוצ זנוא ייב

 ןענעק טינ ןיוש טעװ רענייק עכלעוו ,גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס

 סלַא טקריװעג רימ ןיא טָאה קנַאדעג רעזיר .ןעּפַאכנײרַא

 עטרעדנוה ףיוא טקריװעג ךיוא רע טָאה ױזַא ןוא ,טפַארק-ביירט

 .ןעטסינָאיציזָאּפָא ערעדנַא



 .לעטיּפאק רעטנהציירד

 "סטרעוורַאפ , ןופ ןעטַאנָאמ עטשרע

1, 

 ,רעלימ---,ןידרָאנ בקעי--.טירטס ןייאוד ףיוא עיצקאדער יד
 ,אקירעמא ןייק טמוק ןיסעיל -- .ןיקמעמַאז ,יקסוועשטניוו

 םעד ןענישרע ןיא "סטרעװראפפ רעמונ רעטשרע רעד

 ,1897 ,לירּפַא ןעט2

 טלעטשעגנעמאזוצ רימ ןעבָאה ןעטייקנירעוש עסיורג טימ
 .גנַאפנָא ןֵא ןעכַאמ וצ ןעוועג גונעג םיוק ןיא עכלעוו ,עמוס ַא
 ןַא ןעפיוק ןענעו .גיד'נצבק ,םירֶא ןעהעזענסיוא םָאה ץְלַא

 ןעבָאה ריס .ןייז טנעקענ טינ דייר ןייק טָאה סערּפ םענענייא

 -מעווקעב ןֹופ .,ואוושרעדנַא ןעקורד טזומענ "סטרעוורָאפ, םעד
 עיצקַאדער יד ןעבָאה וצ ןעסָאלשַאב רימ ןעבָאה ןעגעוו םייקכיל
 ננוטייצ יד ואוו ץאלּפ םעד ןעבעל ּפַאש-רעצעזטפירש םעד טימ

 ןענייז לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא יו ױזַא ןוא .,ןעקורד ךיז טעוו
 עיצקַאדער יד רימ ןעבָאה ,ןעוװעג טינ ןעיירעקורד עסיורגנ ןייק
 רעכלעוו ,סיפֶא סענזיב םעד טימ ןעמַאזוצ ןעבָאה טנעקעג טינ
 ,לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא ןייז טזומענ ךילריטַאנ טָאה

 ןוא רָאטס ַא ןעגנודעג רימ ןעבָאה ייוודָארב טסיא ףיוא
 ןעמוקענסיוא ןיא סָאד ."סטרעוורָאפ , ןיַאס ַא ןעגנַאהעגסיױא
 -רָאפ , יד ךיז טניפעג טנייה ואוו ץַאלּפ םעד ןענעקטנַא טקנוּפ

 רעכלעוו ,קרַאּפ דרַאוס רעד ןעטרָאד זיא טציא  ,גנידליב "סטרעוו

 רעד ןענעקטנא ךיז טָאה ןַאד .טריטסיזקע טינ ןַאד ךָאנ טָאה

 טימ קָאװ:דייס א ןעניוצענ ננידליב-"סטרעורָאפ, רעניטציא
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 רעזנוא טַאהעג ָאזלא רימ ןעבָאה ןעטרָאד ,רעזייה ?ייצ ַא
 רעבָא יירעקורד יד ןוא עיצקַאדער יד  .סיִפָא סענזיב ןעטשרע

 קרַאּפ ןופ רענרָאק םעד ןעבעל ,טירטס ןייאוד ףיוא ןעוועג זיא

 םעד ןוא גנידליב לאּפיסינוימ ןעניטציא םעד ןופ טייוו טינ ,ָאר

 לייוו ,ןעבילקעגסיוא רימ ןעבָאה קאלב ןעזיד .שזדיוב ןילקורב

 טָאה ננוטייצ יד ואוו ץַאלּפ רעד ןעוועג זיא ייברעד טנעהָאנ

 ןיא עיצקַאדער רעד ֹוצ סיפָא סענזיב םעד ןופ .טקורדעג ךיז

 | .גנאג טונימ ןהעצ ייב ןעוועג

 ַא ןעננודעג רימ ןעבָאה ,טירטס ןייאוד ףיוא ,ןעטרָאד

 ןעװעג ןיא עכלעוו ,עדייבענ א ןיא "רָאָאלפ , רעדָא "טפָאל,

 -נַאנַאפ רימ ןעבָאה רָאָאלּפ םעד רעזייה-רעוו םימ ןעמונרַאפ

 רַאפ ,רעצעזטפירש יד רַאפ :ןעלייט יירד ףיוא טלייטעגרעד
 רָאטקַאדער םעד ראפ "סיפָא , טַאװירּפ ַא ןוא רעביירש-סעיינ יד

 טָאה ןעמ ןעו זַא ,רעלָאמש ַאזַא רעבָא ,רעמיצ רעגנַאל ַא ---

 ןייא רךאפ רָאנ ץַאלּפ ןעווענ ןיא ,סקסעד ייווצ טלעטשענניירַא

 ן'רַאפ ןעוװעג זיא סקסעד יד ןופ רענייא .ןהענוצכרוד ןעשנעמ

 .רעטייבראטימ יד ןופ םענייא ראפ רעטייווצ רעד ןוא רָאטקַאדער

 ןייאוד ףיוא ןעמוקענסיורא זיא לערעמיצ ןעזיד ןופ רעטסנעפ רעד

 ןעניטמול ןעסיורג א טאאהעג ןעבָאה רעביירש-סעיינ יד .טירטס

 ,דרַאי םֹוצ רעמיצ

 -טינ עיינ ןופ טכַאמעג ןעוװעג ןענייז סנָאשיטרַאּפ יד

 ןופ חיר םעד ךיא קנעדענ םויה דע ןוא ,רעטערב עטבראפעג

 ןיב ךיא ןעוו ,ןעננירדכרוד ךימ טנעלפ רעכלעוו ,ץלָאה עשירפ
 .קסעד ןיימ ייב ןעסעזענ

 ַא ראלַאד 18 ןעוועג ןיא רָאטקַאדער סלַא טלַאהעג ןיימ
 .ןעװעג רעמיא טינ ךיוא ןזיא סָאד ןוא ,ךָאװ

 -ארד רעד ,ןידרָאנ בקעי זיא טַאנָאמ עכילטע עטשרע יד
 ןוא ,זנוא ייב רעטייבראטימ רענידייסניא ןַא ןעוועג ,גרוטַאמ

 ןעבעל ןענאטשעג ןיא סָאװ קסעד םעד ייב ןעציז טגעלפ רע
 ,ןעבירשעגפיוא ענהיב רעד ראפ ןאד ןיב טָאה רע  .םעניימ

 ייוצ  ,,אקירעמַא ןיא דיא רעשיסור רעד, ,"ריביפ, ץוח

 טָאה רע ןוא ,"ריל גינעק רעשידיא רעד, ןוא "ןעטלעוו

 עשידיא יד, ןופ טלאהניא םעד ןעניז ןיא טַאהעג ןיוש
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 ןופ ןעטסנידרַאפ ענייז .("תרפוא עלערימ,,) "רעיל ןיגינעק
 ן'ראפ .ןיילק רהעז ןעװעג ךָאנ ןַאד רעבָא ןענייז רעטַאעט

 :ליּפשייב םוצ .ןענָאטעילעפ ןעביירש רע טנעלפ "סטרעוורַאפ.

 -עשזד ןופ רעּפרעק םעד טכַארבעג ןעמ טָאה קרָאי וינ ןיא ןעוו

 םעד ןיא טניײלעגקעװַא םהיא טָאה ןעמ ןוא טנערג לארענ

 ,וויירד דייסרעוויר ףיוא ,"םוט ס'טנערג , ןעטױבעגסױא-טשרָאקָא
 ןעבירשעג ךיוא זנוא ראפ טָאה רע .ןעבירשַאב סָאד רע טָאה

 .אמארד רעד ןופ עטכישענ רעד רעביא ןעלקיטרַא ןוא ןעציקס

 סלַא ןעמונעג לייטנא ןעבָאה ןיקטעמַאז ןוא יקסוועשטניוו ,רעללימ

 .רעטייברַאטימ עגידייסטוא

 עמרָאפ רעד ןיא ןעניישרע "סטרעוורָאפ , רעד טנעלפ גאטנוז
 סָאד טפור ןעמ יוװ ,"םרָאפ דיִאלבַאט , ןיא ,קישטלַאנרושז ַא ןופ

 ..סטרעװרָאפ, רעכילגעט רענעי יו רענעלק ךס ַא -- טנייה

 טנילײטַאב םהיא ןיא ךיז טָאה רעטייברַאטימ ערעדנַא ןעשיווצ

 ןופ ןעגנולהעצרע עשיסור עטונג ןופ ןעגנוצעזרעביא טימ יורפ ןיימ
 עשירַארעטיל רֶאֹּפ ַא טצעזרעביא יז טָאה ךיוא) ןעבעל ןעשידיא
 ןעבירשעג ןַאד טָאה ןיועל .ז ,("טפנוקוצ , רעד רַאפ ןעכַאז

 ."סטרעוװרָאפ , ןיא ןענישרע ןענייז ייז ןוא ןעציקס עטשרע ענייז

 ןיא רעטייברַאטימ ענידייסניא ןוא רעביירש-סעיינ יד ןעשיווצ
 .רעזייק םַאיליװ ןוא טילבנרָאק .ז ןעוועג

 טעדנירגענ זיא "סטרעוורָאפ , רעד יו םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא

 טכוזַאב טָאה רע .ןיסעיל ןעמוקענ דנַאלסור ןופ זיא ,ןערָאװעג

 ,רעקנינהעש ַא ,רעקניגנוי ַא --- ,טירטס ןייאוד ףיוא סיפֶא רעזנוא

 םעיינ-לענָאּפש ַא ןיא ןוא ,לעּפע רעשירפ ַא יו טכיזעג ַא טימ

 טימ ןערָאװעג טנַאקַאב ןיא רע ןעוו םויטסָאק רענַאקירעמַא

 טימ ןוא גנוגעווַאב רעזנוא ןיא גנוטלַאּפש רעד ןופ ןעכַאזרוא יד

 וצ ןענַאטשעגוצ רע ןיא ,ךוסכס םעד ןופ ןעטייהלעצנייא יד

 רע .טפַארק עניטכיוו א ןעוועג זנוא ראפ ןיא רע .,דצ רעזנוא

 רעבָא טָאה רע ;ןעטכידעג ןעביירש וצ טצעזענטרָאפ טָאה

 ,"סטרעוורָאפ , ן'ראפ ןעלקיטרַא-טייל ןעבעג וצ ןעביוהעגנָא ךיוא

 ,טייקמאזקרעמפיוא ןעניוצענ ןעבָאה ייז ןוא
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 -טימ --- ."סטרעוורָאּפ ,-סגָאטנוז ןערעמונ עטשרע
 .סטנעמזייטרעוודא -- .ןעלקיטרַא -- .רעטײברַא

 -סגָאטנוז ןופ גנולמַאז ענעדנובעג ַא טציא טגיל רימ רַאפ
 ןיא ןענייז ייז .ןעטַאנָאמ עכילטע עטשרע יד ןופ "סטרעוװרָאפ,
 -רָאפ , רעכילגעט רעגידסלָאמַאד רעד יו טַאמרָאפ ןערענעלק ַא
  ףעטשרע רעד .ןערָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא ןעביוא יו ,"סטרעוו
  ,יַאמ רעטייווצ רעד זיא םוטַאד רעד םגה ,רעמונײַאמ ַא זיא רעמונ
 / =ענרָאפ טרעוו סע ואוו ,גנונכייצ א רע טָאה טַאלברעדָאפ ַא סלַא
 ןופ גנוטסעפ יד טמערוטש גנוגעװַאב רעטייברא יד יו טלעטש
 יד טפור ןוא ?עדיימ ַא טהעטש גנוטסעפ רעד ייב .לַאטיּפַאק
 טנַאה ןיא טלאה לעדיימ יד .ןעמהענוצנייא ננוטסעפ יד תונחמ
 -ַאמעד-?איצאס ,, ןעבירשעגפיוא זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,דרעווש א
 ַא טימ ןיטעג-סטייהיירפ יד ןָא טמוק ףור רהיא ףיוא .,"עיטַארק
 ,ןעביוא ןופ .,"סטרעװרָאפ , טפירשפיוא םעד טימ ןָאפ רעסיורג
 -סטײברַא ןעדנוטש 8, הרוש ַא ךיז טניפעגנ ,ןיטעג רעד רעביא
 -יּפַאק , טרָאװ רעד ןעבירשענפיוא זיא גנוטסעפ רעד ףיוא .,"גָאט
 -ָאילימ רעטנורַא ןעקוק גנוטסעפ רעד ןופ ןעביוא ןופ .,"סומזילַאט
 ייז ;ןייב-דליוו ןענייז ייז ,ןעטסיופ יד טימ ןעכַאמ ייז ,ןערענ
 .טלעפייווצרַאפ ןענייז

 -ךָאפפ םעד ןעגעוו ףירנַאב ַא ןעבעג וצ רעזעל םעד םוא
 טימ ןעבַאמ טנַאקאב םהיא ךיא לעװ ,ןעטַאנָאמ ענעי ןופ "סטרעוו
 ,ןערעמונ-סנָאטנוז ענעי

 ,טנָאזעג רעניטכיר ,סעשזדייּפ 16 טַאהעג טָאה רעמונ ַא
 ןופ ?עטרעפ ַא יו רענעלק ןיא שזדייּפ עדעי םירָאװ ,סעקשזדייּפ
 עזיד ןופ ריפ רעדָא יירד .שזדייּפ-"סטרעװרָאפ , רעגיטנייה א
 ןוא סטנעמזײטרעװדַא טימ טליפעגסיוא ןייז ןענעלפ סעקשזדייּפ
 -סגָאטנוז ַא ןופ ףָאטש-עזעל יד .סינכייצרַאפ-סטלַאהניא םעד טימ
 -ויפ בלאה-א-ןוא-ייווצ םורא ןעמונראפ ,ָאזלא ,טָאה "סטרעווראכ ,
 עניטנייה גיצנאווצ ַא טימ ,"סטרעווראפ , ןעגיטנייה א ןופ סעשזד
 ןעליפסיוא טנעקעג רהיא טלָאװ סמולָאק-"סטרעװרָאפ , עטכידעג
 ,"סטרעוורָאפ,-סגָאטנוז ןענידסלָאמַאד א ןופ טלאהניא ןעצנַאג םעד
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 רָאטקָאד, ןעמָאנ ץ'טימ גנלהעצרע ןא טמוק טשרעוצ
 ,ןעבעל ןעשיריא ןופ גנולהעצרע ןַא ,/ךודש ס'קישטיײבַארָאװ
 ןאהַאק ַאננַא ןופ ןעשיסור ןופ טצעזרעביא ,ןניִג .ם .ר ןופ
 זיא גנוצעזרעביא יד ןוא עטנעכייצעגסיוא ןַא זיא גנולהעצרע יד)
 ןיא טהעג יז ;שידיא ןעטסכילריטַאנ ןוא ןעטסכַאפנייא םעד ןיא

 ַא ךעלטייז ןעבלַאהרעדנָא רעדָא ייווצ וצ ,ןעגנוצעזטרָאפ ריפ
 | | .(גנוצעזטרָאפ

 ןופ ןעמונעג ,ךעלטרעוו עטנַאסערעטניא יירד ןעמוק ןַאד
 ,"ףרַאש ןוא ץרוק , טפירשרעביא םעד רעטנוא ,ןעכַארּפש ערעדנַא

 :ןענייז ךעלטרעוו יד
 ,דנאל ןעצנאג ןוא געוו עטסטייוו יד,
 ."דנַאה םוצ ליומ ןֹוכ ןוא ליומ םוצ ןעצראה ןופ זיא

 יש 6 6

 ,ןעבָארגאב רשוע רעגרַאק ַא טגיל ָאד;א

 ; ןעברָאדראפ ןוא ןעצרעה םיוב טכעלש
 ,ןַאמעג'לָאמַא טָאה רע ביוא ,סטוג
 ."ןעברָאטשעג זיא רע סָאװ סָאד זוא

 6 יי יש

 ,רעווש רהעז זיא ןעדויר וצ גולק,

 ".רהעמ ליפ ךָאנ ןעגייווש וצ גולק

 ,רעכילטפַאשנעסיװ-רעלוּפָאּפ ַא ןיא ?עקיטרַא רעטסקענ רעד
 סָאװ, :ןיא טפירשרעביא רעד .עּפסַאק .בא .רד ןופ ןעבירשעג
 סָאװ, :?עּפעק ערענעלק ַא םעד רעטנוא ןוא * ? ןענערב זיא
 " ?'ייברעד רָאפ טמוק

 -רךעלוּפָאּפ ןעבירשעג גנודַאלנייא ןיימ ףיוא טָאה עּפסַאק .רד
 -רָאפ רימ טנעלפ רע .גָאטנוז ןעדעי ןעלקיטרַא עכילטפַאשנעסיוו
 סָאװ עכלעזַא ןעביילקסיוא ךיז געלפ ךיא ןוא סעמעט יד ןענָאלש
 .םלוע ן'רַאפ טנַאסערעטניא ןוא רעלוּפָאּפ ןעוועג ןענייז

 רע .,"ידדאש , ןעמָאנ םעד טנָארט לעקיטרַא רעטסקענ רעד
 ןעוועג זיא ?עקיטרַא רעד .סַאנָאי רעדנַאסקעלַא ןופ ןעבירשעג זיא
 .עיצקַאדער רעד ןיא ןערָאװעג טצעזרעביא זיא ןוא שילננע ףיוא

 בָאה ךיא ןוא גנוגיטפעשַאב ןהֶא ןעוועג ןַאד ןיא סַאנָאי
 .רעטקירדעג ַא ןיא דנאטשוצ רעלעירעטַאמ ןייז זַא ,טסואוועג
 ,רע ןוא ןעגלָאפרַאפ וצ טרעהעגפיוא םינ םהיא טָאה ןָאילעד
 טאהעג טָאה רע .עגַאל רערעווש ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה ,סַאנָאי
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 ןופ ןעמוס עסיוועג ןעמוסַאב טנעלפ ןוא דנַאלשטייד ןיא השורי ַא

 ענעי זיא רע ןוא טלַאהּפָא ןַא סעּפע ןעוועג רעבָא זיא'ס .ןעטרָאד
 -ַאב טינ לָאמנייק ךיז טָאה רע .טננעעג רהעז ןעוועג ןעטַאנָאמ

 ,טענ ןוא גיטכיצ רהעז טעדיילקעג ןעווענ רעמיא זיא ןוא טנָאלק

 ןיא ןעמלעטנעשזד ַא ,שנעמ רענעדיישַאב רהעז ַא ןעוועג זיא רע

 ןייז ןופ טסואוורעד ךיז בָאה ךיא טרָאװ ןופ ןיז ןעטסעב םעד

 רענייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעלעטשטפירש ןעשטייד ַא ךרוד ענַאל

 .קורדנייא ןעכילקערש א טכאמענ רימ ףיוא טָאה'ס ,דניירפ רעטונג א

 רעזנוא !טיױנ ןופ ןעסיוו לָאז סַאנָאי רעדנַאסקעלַא רעזנוא

 ! סַאנָאי עסָאנעג רעטבילעג-ליפ ןוא רעטעטכַאעג-ךיוה

 ַא ןופ ליּפשייב רעטסכיליורג רעד ןעוועג רימ רַאפ זיא סָאד

 .ןברקדןָאילעד

 ןופ זנוא רַאַפ ןעביירש וצ ןעדַאלעגנייא םהיא בָאה ךיא

 עטסמירא יד ףיוא גונעג טָאהעג טינ ןעבָאה רימ .טייצ וצ טייצ

 רעדנַאסקעלַא רעבָא ,רעטיײברַאטימ עגידנעטש יד רַאפ סעשזרייוו

 -סערג רעד טימ ןָאטעג רימ ןעבָאה סָאד -- ןעדַאלוצנייא ן'סַאנָאי

 .?היפעג רעכילביירשעבנוא ןַא ןעװעג זיא סָאד ריירפ רעט

 ! סַאנָאי רעדנַאסקעלַא

 ייברעד ןוא ,לעקיטרַא ןעטשרע ןייז טכַארבעג רימ טָאה רע

 ןוא ריּפַאּפ לעקיטש ַא ןעמונעג ,רימ ןעבעל טצעזעג ךיז רע טָאה

 : ןעבירשעגפיוא

 סיוארָאפ ןעבעג טנעקעג רימ "סטרעוװרָאפ , רעד טלָאװ,

 " ?ראלאד

 רעטסניפ רימ ןיא ,ןעזעלענרעביא סָאד בָאה ךיא ןעוו

 -יירש ןעפרַאד לָאז סַאנָאי רעדנַאסקעלַא .ןעניוא יד ןיא ןערָאװעג

 !עלעטעצ ַאזַא ןעב

 -עג ערעדנַא יד ןוא טָאהענ טינ טלעג ןייק ךיז ייב בָאה ךיא

 ןעבָאה רימ .טַאהעג טינ ךיֹוא ןעבָאה עיצקַאדער רעד ןיא ןעסָאנ

 .ןעבעגנעג עמוס יד םהיא בָאה ךיא ןוא טנרָאבעג

 ךיז ןערנעטשמוא עניימ ןעלעוו ןעצרוק ןיא זַא ,ףָאה ךיא,
 -ענ רע טָאה -- ,"ןילרעב ןופ טלעג טרַאװרע ךיא ; ןערעסעברַאפ

 .רימ טימ ךיז גידנענענעז ,לעכיימש ןעגידוועמעש ַא טימ טנָאז

 ענאל ןייז .ןערָאװעג טכילקריװרַאפ ןענייז ןעננוטרַאוװרע ענייז
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 רע .ןעװעג טינ לָאמנייק רע זיא ךייר .טרעסעברַאפ ךיז טָאה

 ךיא ואוו ,סײלּפ ילרעוויעוו ןיא ,םור דשינריופ ַא ןיא טבעלעג טָאה

 -ַאב ַא ןיא ןעכוזַאב ךיוא םהיא נעלפ ךיא ,ןעכוזַאב םהיא געלפ

 ןאוו ,טירטס עטפלע ןוא ייוודָארב רענרָאק ףיוא ,עפַאק ןעטנַאק

 ,דניירפ עשטייד ענייז טימ ןעטנעווא יד ןעננערברַאפ טנעלפ רע

 טָאה עפַאק רעד) עטרהעלעג ןוא רעלטסניק ,ןעטַארעטיל סנעטסיימ

 -עּפש .שטריושט סיירג רעטמהירַאב רעד וצ טסקענ ןענופעג ךיז

 ןעפרָאװעגרעטנורַא עפַאק םעד ןופ עדייבעג יד ןעמ טָאה רעט

 ןופ ןָאשנעטסקע ןַא טלעטשעגפיוא ץַאלּפ רהיא ףיוא טָאה'מ ןוא

 .(רענעלק ןעוועג רעהירפ זיא עכלעוו ,שטריושט רעד

 עדנענלָאפ יד טימ ןֶא ךיז טננַאפ רענייז לעקיטרַא רענעי

 : תורוש
 "רע ךיא ?עװ ןעגינעגרַאפ סיורג טימ { ןָאיצקַאדער עטרעווא

 טַאלב רעייא ןיא סָאװטע טייצ וצ טייצ ןופ שנואוו רעייא ןעליפ

 סָאװ ,לעקיטרַא ןַא ףיוא ןעזייוונָא טנייה לע ךיא .ןעביירש וצ

 וצ ךיז דימת טהעז סָאװ גנוטייצ ַא --- "דלריִאװו , עניה יד

 ןעגרָאמ ףיוא ןעטלַאהטנע טָאה --- רעטײברַא יד וצ ןענע'פנח

 סָאװ דַארַאּפ רעטנַאמרעדנעביױא רעד) בוט-םוי טנערג םעד ךָאנ

 םעד טכַארבעג קרָאי וינ ןייק טָאה ןעמ תעב טכַאמעג טָאה ןעמ

 טרהיפ לעקיטרַא רעניזָאד רעד .(טנערג לַארענעג ןופ רעּפרעק

 יד ךיז טכַאמ םהיא ןיא .ןעקנַאדעגנ עניטכיוו עליפ ףיוא ףױרַא

 סָאװ ,טקַאפ ןעגיד'טשרמולכ םעד ןופ סעמיצ ןעצנַאג ַא "דלריִאוװ,

 םעד ןהעז ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ עדנעזיוט עטרעדנוה יד

 ןעווענ ןענייז ייז זַא ,גידנעטשנא ױזַא ןהעזענסיוא ןעבָאה דַארַאּפ

 ןיא ןעגנוריסַאּפ עכילנהע ייב זַא ;ןָאטעגנָא ןהעש ױזַא

 ןיא רעכייר ןעוועג רשפא םלוע רעד טלָאװ זירַאּפ רעדָא ןָאדנַאל

 ךיז ןעזייוו ָאד -- ןוא ;גנודיילק ןיא רעמירָא סיוועג רעבָא ,לָאצ

 ןופ טננירד ?עקיטרַא רעד -- דש םעד ןופ רענרעה יד סױרַא

 -ייצ עטבעלש ןעגעוו ענעדירפוצנוא יד ןופ ןעיירשעג יד זַא ,םעד
 ",טנורג ןייק טינ ןעבָאה קעלס ןערעטיב ןוא ןעט

 רעטייברַא רענאקירעמא סָאװ סָאד זַא ,סאנָאי טזייוו ןַאד

 רעדיילק יד .ניוא יד ּפִא רָאנ טרַאנ ,טעדיילקעג ןהעש ןענייז
 רעכלעוו ,הָאטש ןעניליב א ןופ טכַאמענ ןענייז ןענָארט ייז סָאװ
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 ןייק טינ טָאה רע רעבָא ,ןהעש סיוא טזייו רע .ידדאש טסייה
 -יּפַאק עצנַאנ יד זיא ױזַא ןוא ,ךיילג ךיז טכירקוצ רע ,תושממ
 -סיוא ן'םיוא רָאנ עיצַאזיליוװיצ זיא יִז ..עיצַאזיליוװיצ עשיטסילַאט
 .טמירעוו-וצ יז זיא גינעווניא .ןהעז

 ןעבירשעגרעטנוא ,"סטרעוורָאפ םוצ , טכידעג ַא טמוק טסקענ
 ."טסילַאיצָאס א,

 -ניוו .מ ןופ ,"בוט-םוי רעזנואא ?עקיטרַא ןַא טמוק רעטייוו
 ןעבעל ןעגידעכָאװ ןעכילגעלק םעד רָאפ טלעטש רע .יקסוועשט
 ,ןעמולב טָאה רוטַאנ יד .גנילהירפ זיא יַאמ ;רעטײברַא םעד ןופ
 טָאה רע ;ןופרעד טינ טסינעג רעטייברַא רעד רעבָא ,ךעלעגיופ
 סָאד רע טהעז גנוניואוו-טנעמענעט ןייז ןיא רעבָא ,טרעהעג ןופרעד
 : יקסוועשטניוו טנָאז ,רעטייברַא יד ןצ גידנעדייר .,םינ

 ;ררָאלדנעל ן'רַאפ טנער ךייא רַאפ טיידַאב יַאמ ביֹוהנֲא,
 -סיוא רעד רַאפ טייצ עטסנרע יד ךייא רַאפ טיידַאב גנילהירפ
 ןעקלעווראפ סָאװ ןעכַאז ךייַא רַאפ ןענייז ןעמולב .גנורהעצ
 ךעלענייפ ,ןעקַאב ס'יורפ רעייא ףיוא ןעזָאר עגילָאמַא יד יו
 רַאפ ןענניז עכלעוו ,ןעגייטש ןיא סעקינמערוט ךייא רַאפ ןענייז
 רהיא ןוא .ןעלערט עלאפסגנולפייווצרַאפ טימ ,טכייליפ ,תורצ
 -ענפיונוצ ןעפָאלש ייז יו ,ךעלרעדניק ערעייא טכַארטַאב
 ןעמיורט ייז זַא ,טרעלק רהיא ןוא לעטעב ַא ןיא עט עקש מ ַאק
 ןעבָאה ייז ןעליוו רהָאװו ן'פיוא עכלעוו ,ןעכַאז ןעגעוו טכייליפ
 ןָאט ייז ןענעק רהָאװ ן'פיוא סָאװ ,ןעכַאז ןענעוו ,טינ ןעגירק ןוא
 ,עלעדיימ יד טָא : רהיא טגָאז ןַאד ןוא ...ןַאד ןוא ,םינ ןערָאט ןוא
 טימ ,ךעלעסיפ ייווצ ףיוא גנילחירפ רעביל ,רעסיז ַא ,רעשירפ ַא
 ןוא ןעלעוו ,ןהעז םוצ טכַאמעג ןענייש עכלעוו ,ךעלעניוא ערהיא
 סע יז ןעו ? יז טסקַאװ סָאװ וצ ,עלעדיימ עזיד --- ,ןעבָאה
 יא רעדָא ךיק ַא ןיא ןייז יז טעוװ ,רעמוז א גנילהירפ ןופ ןערעוו
 ןהֶא ןעניטסולעב רעֶדָא ,טסול ןהֶא ןעטײברַא יז טעװ ?סַאג
 ןעוו ןוא ?|ןעפיוקרַאפ רעדָא ןעגנידרַאפ ךיז יז טעװ ?טיײברַא
 ןעבָאה יז טעוו עטכירפ רַאפ סָאװ ,ןעיסעי רחיא ןעכייררע םעוו יז

 ךייא ?רעטניו רהיא ןעמוק טעװ סע ןעו ןוא ?טפיירעג י
 | ".ןןעטכַארט וצ םעד םורַא טרעדיוש

 רעטייברַא רעד טלהיפ ױזַא זַא ,רעביירש רעד טגָאז ןַאד
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 רעד טהעטש ,יַאמ ןעטשרע םעד ,רעבָא טנייה ; ךילגעט-נָאט

 טינ ןיא יַאמ רעטשרע רעד זַא ,?היפעג ַא טימ ףיוא רעטײברַא
 -ַאב-ליצ ןָאילימ טכא , .בוט-םוי ַא זיא'ס .געט עלַא יװ גָאט ַא

 ןייא טימ עֶלֶא ןעקנעד ,ןעצרַאה ןייא טימ ןעלהיפ רענעמ עטסואוו
 רעטריזיליויצ רעצנַאנ רעד ןופ טַאירַאטעלַארּפ סָאד ;חומ
 ןעסָאלשעג טרעוו ?עקיטרַא רעד ".ףמַאק םוצ ךיז טריטשומ טלעוו
 :רעטרעװ יד טימ

 רהעמ טינ זיא ףמַאק רעד !יַאמ רעטשרע רעד זיא טנייח,

 ךָאנ ךיז ןעפרַאד רימ ,ןענפאווַאב רָאנ ךיז ןעפרַאד רימ ,טייוו

 ",גיז םעד ןעיזינַאנרָא רָאנ ןעפרַאד רימ ,ןעריטשומ

 ,ךעלטייז ייווצ טמענרַאפ רעכלעוו ,לעקיטרַא רעטסקענ רעד
 רעביא ןידרָאנ בקעי ןופ ןעלקיטרַא עירעס ַא ןופ ביֹוהְנֶא רעד זיא

 רָאּפ ַא, :?עקיטרַא ןַא טמוק ןַאד .עמַארד רעד ןופ עטכישעג רעד

 רעד .,ןיקטעמַאז .מ ןופ ,"עימָאנָאקע רעשיטילַאּפ רעביא רעטרעוו
 רעבירא ןעהעג תורוש עכילטע ןוא ?עטייז ַא טמענרַאפ לעקיטרַא
 ףיוא ץַאלּפ רענעבילבעגרעביא רעד .לעטייז רעטסקענ רעד ףיוא
 -יטרַא ןַא טמוק ןַאד .ןעציוו טימ ןעמונרַאפ זיא לעמולָאק םענעי

 ס'ידרַאה סַאמָאהט ןעגעװ) "ענהיב יד ןוא רוטַארעטיל; ;לעק
 טריזיטַאמַארד זיא רע יוװ ,"סלליוורעבריוד יחד ווא ססעט, ןַאמָאר
 ןעגעוו גידנעדייר ,רימ ןופ ןעבירשעג ,(ןערָאװעג טליּפשעג ןוא
 -לַא ןיא רוטַארעטיל רעשילגנע רעד ןעגעוו ןוא ן'ידרַאה סַאמָאהט
 ; ךיא נָאז ,ןיימעג

 עלופטנעלַאט טימ לופ זיא רוטארעטיל עשילגנע עגיטצעי יד,
 -ֿלֵָאװ סָאװ ,ןעטייקגיהעפ עסיורג טימ ןעיורפ ןוא רענעמ .תלוסּפ
 ןעטפערק ערעייז ןעגייל ,סטכער סָאװטע וצ ןעגיוט םנעקעג ןעט
 ףיוא ,סעגירטניא עטרעטנָאלּפרַאפ ףיוא ,תושעמ עבָאב ףיוא קעװַא
 ךיוא דנַאלגנע ןיא רעבָא ןענייז סע .ןעטייקשירַאנ עשרעדניק
 רעייז וצ טקעּפסער ןעבָאה סָאװ ,ןעטסירטעלעב עטסנרע ןַארַאפ
 עזיד ןופ רעטסלופטנַאלַאט רעד ,רעטסערג רעד ןוא ;טנַאלַאט
 םהיא ןעמ טנעכער ןענעכער  .ידרַאה סַאמָאהט לעפייווצ ןהִא זיא
 ךיירקנַארפ ןיא ; טסילַאער ַא רַאפ אקירעמַא ןיא ןוא דנַאלננע ןיא
 -ליב עשיטסילַאער ענייז ןעשיווצ ןעמ טלָאװ דנַאלסור ןיא רעדָא
 .יירט-סנעבעל ןייז וצ ןֶא טינ טביוה סָאװ ,ךס ַא ןענופענ רעד
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 טרעו ןעמ ןוא ,ןערָאװעגנ טקיצטנע ןעמ טלָאװ םוטעמוא/ רעבָא
 ",קרעוו ענייז עלַא ןופ טקיצטנע עקַאט

 ןעוועג זיא "סלליוורעבריוד יהד ווָא ססעט+ זַא ,ןָא זייוו ךיא
 רָאּפ א ךיא גָאז ןַאד ןוא 1892 ןופ .עיצַאקנעפ עשירארעטיל יד

 "עוו ,"רויקסבִא יהד דושזד, ןַאמָאד ןעטצעל ןייז ןענעוו רעטרעוו
 0 : ךיא גָאז םהיא ןעג

 טשַאררעביא טָאה עכלעוו ,קרעוו סענעטנַאילירב ךילקריוו א,

 -ער ןערעוו ןעטרָאד לייוו ,דנַאלננע ןופ סעקעובצ ענזַאושזרוב יד

 ןוא ןעירפ ןעשיוצ סענעצס עסיוועג טרעדלישענ שיטסילַא

 ".רענעמ

 וינ ןיא ןעמ טָאה עיצַאסנעס רעד בילוצ יװ ?העצרעד ךיא
 ַא ןיא "סלליורעבריױד יהד וִא ססעט, ןייז טלעטשעג קרָאי
 -יוש רעשיטסילַאער רענַאקירעמַא רעטמהירַאב רעד טימ .,,רעטַאעט

 : ךיא גָאז ןַאד .עלָאר-טּפיױה רעד ןיא קסיפ ,סרמ ןירעליּפש

 ןיא טסינַאמָאר רעטוג רעניצנייא רעד טכייליפ זיא ידדַאה,

 ,ןעטייצ עזיד ןיא ,(טינ ָאד ריִמ ןעדייר אקירעמַא ןעגעוו) דנַאלגנע
 -נעדעי ,רעגיטכיוו א ףיוא בור סָאד ןענַאמָאר ענייז טיוב סָאװ
 טינ ןענייז ןעגנולהעצרע ענייז .עעדיא ,רעטנאסערעטניא סלאפ

 עכלעוו ןיא ,רעדליכ ךיוא ןערעדנָאז ,רעדליב עשירעלטסניק רָאנ
 .ןעטכַארטרַאפ וצ ךיז סָאװ רעביא ןַארַאפ זיא סע

 -ַאנ ,ָאר ןענעק רימ ןעכלעוו ,"ססעט, ןופ טלַאהניא רעד ,
 *,ליּפשייב רעטונג ַא זיא ,רוציקב זיולב ןעבעגרעביא ,ךילריט

 / םעד רעביא ביג ךיא ןעכלעוו ןיא ,נוצסיוא דעד טמוק ןַאד |

 ,גנולדנַאה רעד ןופ ןוא אמעט רעד ןופ רקיע

 םעד ןענעװ ךיא ?העצרעד ?עקיטרַא ןעזיד ןופ סולש םוצ

 טליּפשענ טָאה ןַאד ואוו ,רעטַאעט גניווריוא ןיא רעטַאעט ןעשטייד

 זַא ,להעצרעד ךיא .ַאמרָאס ןירעליּפשיוש עשטייד עטסמהירַאכ יד

 טימ רנעלווילק טנעריזערּפ-סקע ןעמוקעג זיא גנולעטשרָאפ רעד וצ

 : רעטרעוו יד טימ גידנע ךיא ןוא ,יורפ ןייז

 וינ ןיא טָאה סָאװ ,ןידעליּפשיוש עטסערג יד זיא ַאמרָאפ,

 ,קרָאי ןינ ןיא רעטַאעט רעטסעב רעד .ןָאזעס ןעזיד טליּפשעג קרָאי
 רעטַאעט רעשטייד דעד זיא ,דנַאפ ןעצנַאנ ןיא טסייה סָאד ןוא

 .(רעטאעט רעשידיא ַא ןעטדָאד זיא טציא) ?סיילּפ גניוודיוא ןיא
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 ןוא ,םולָאק ַא ןופ לייט ַא רעביא טביילב לעטייז ןייא ףיוא
 ןוא ץיוו ןעשידיא םענעטָארעג ַא טימ טליפעגסיוא זיא ץַאלּפ רעד
 רעבלעז רעד זיא סָאד) ןָאזפלָאװ .ש ןופ טכידעג רענעטָארעג א טימ
 "רעדיל עניטסול, ענייז טנייה טביירש רעכלעוו ,ןָאזפלָאװ ,? .א

 ןענַאטשעג ןיא ןַאד ,'סטרעוװרָאפ,-סגָאטנוז רעמונ ןעדעי ןיא
 -טנע ןעמָאנ ןעטשרע ןייז ןופ בַאטשכוב רעטשרע רעד םֵלַא "ש,
 עקַאט טגעלפ רע ?ייוו רעדָא ,קורד ןיא קייטסימ ַא ךרוד רעדעוו
 ןטסיכרַאנַא ןא ןעוועג ןַאד זיא רע .ןעמָאנ ןייז ןעלעטשרַאפ טפָא

 וו טעוװ "סטרעוורָאפ , רעד ביוא זַא ,טַאהעגנ ארומ טָאה רע ןוא

 ןעלעוו טינ ןעטכידענ ענייז רע טעװ ,זיא רעביירש רעד רעוו ןעפ
 -ציא ענייז יו טסייג ןעבלעז םעד ןיא זיא טכידעג יד .(ןעקורד
 :יִז ןיא טֶא ."רעדיל עניטסול , עגיט

 ןימאמ ינא
 ,לעזייא ןעסייוו םעניילק ַא ףיוא
 ;ןעמוק חושמ טעוו ,ןעמ טגָאז

 ןעּפַאלק שימריטש ןעלעוו ןעקיוּפ

 .ןעמורב ןעלעוו ןעטייּפמורט ןוא

 ,לעפייווצ ןייק רָאג זוא רימ ייב ןוא

 ;ןעמורב ןעלעוו ןעטייּפמורט זַא

 ןעלוווא ךרוד בווא ,לעפייווצ ךיא ךָאד
 .ןעמוק חושמ -- ףליה יד -- טעוװ

 -ענושמ , םעד ןופ ןענָאטעילעפ עירעס ַא ןָא ךיז טננַאפ ןַאד

 ."ףָאזָאליפ םענ
 .רעמונ רעצנַאנ רעד זיא סָאד

 -עגלַא ןופ ןעכַאז ערעטכייל ןעבעגניירַא טלָאװעג ךיז טָאה רימ
 .םלוע ןעטיירב ןעסיורג םעד ןעהיצוצוצ ידכ ,סערעטניא םעניימ

 ההָאי ןעטצעל םעד בָאה ךיא סָאװ יד יו ןעכַאז עכלעזַא ןיימ ךיא
 רעד, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,"גנוטייצ רעטייברַא רעד ןיא טָאהעג

 טָאהעג ךילקריוו ןעבָאה עכלעוו ןוא ,?רעטרָאּפער רעטירטס-רעטסעה
 ןיא ,םירֶא ױזַא ןעוועג רעבָא ןענייז רימ .,ןעסַאמ יד ייב גנלָאפרע

 ןַא ,ץַאלּפ גינייוו ױזַא ןעווענ זיא "םטרעוורָאּפ ,-סנָאטנוז םעד

 -לעוװ ,ןעכַאז עדנערעלַאב עזעירעס יד טרַאּפשעגניײרַא םיוק טָאה'מ
 .עבַאגפיוא רעזנוא ןופ רקיע םעד טלעטשענרָאפ ךיז טימ ןעבָאה עכ
 בָאה'כ .ןָאט וצ רעק ַא ךיז ואוו ןעוועג טינ ךילבעטשכוב זיא'פ
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 ןענעו רָאנ ,ערעניטכיוו ליפ ,ןעננורעטש ערעדנַא טאהענ ךיוא

 .דנַאב ןענידרעטייוו םעד ןיא םעד

 -רָאפ, ןעגיד'תבש ןיא ןעניישרע ןעגעלפ "תורדס , עניימ

 "טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןופ, ןענַאטעילעפ עניימ ןוא "סטרעוו
 רימ ייב טָאה "סטרעוורָאפ, רעכילגעט רעד  ,ךָאװטימ סנעטסיימ

 םעד ןיא ךיא בָאה ךָאד .טייצ עצנַאנ יד טעמכ ןעמונעגקעווַא

 יירד ראנָאז רעדא ייווצ וצ טפָא--ןעבירשעג ךיוא רעמונ-סגָאטנוז

 .רעמונ ןעדעי ןיא טעמכ רוטארעטיל ןעגעוו ,רעמונ א ןיא ןעכאז

 / זַא ,רימ ןעניפענ רעמונ ןעזיד ןופ סטנעמזיײטרעװדַא יד ןיא
 סלַא ,רעטַאעט רָאזדניװ ןיא טעוװ יַאמ ןעט20 םעד גָאטשרענָאד

 רעדליוו רעד  ןערעוו טרהיפענפיוא ,ןע'ןידרָאנ בקעי רַאפ טיפענעב

 טימ טנעמזיײטרעװדַא ןַא ןֶא טביוה רָאטס-רושטינרױפ ַא ."גינעק

 -יס רעשיטסילַאיצָאס רעד ןעגעוו סבעד .וו ןישזדוי ןופ ףירב ַא

 ביוא זַא ,סיוא ט'לטשּפ רעזײטרעװדַא רעד ןעכלעוו ןופ ,םעטס

 טפרַאד ,הטָאלק-ליוא ,סטעּפרַאק ,רושטינריופ ןעכָאה טפרַאד רהיא

 סע .,טירטס סקעססע 88 ןופ לעדנַאמ .מ ייב ןעפיוק סָאד רהיא

 טרעװ סע ,ףייז ילושטַאּפ רעזירַאּפ ס'חקור טריסנָאנַא טרעוו

 רעדנַאסקעלַא ,יירעקורדיןָאינוי ס'ץישפיל .י טזײטרעװדַא ףיוא

 ,ךוב-רעטרעוו ןעשילננע-שיריא ןייז ןענעוו ףורפיוא ס'יװַאקרַאה

 עבילטע ,םור-שטנָאל ןוא עפַאק ַא ,ָאידוטס-ףַארגָאטַאפ ס'יעלַאּפ

 ,ליווזנָארב ןופ ,ןעהָאק ?עקיימ ,רָאטקָאד ַא ןוא ןעטַאקָאװדַא

 ןעבענעגנָא טרעוו ָאנַאקיש ןיא "סטרעוורָאפ, ןופ טנענַא סלַא
 ןָאסרעּפעשזד טואס 807 :סערדא ןייז ןוא ןיקציל בָאקיישזד
 .טירטס

 .יישזד טזיײטרעװדא טרעו טנענַא רענָאטסָאב רעזנוא סלַא
 .וינעווע ןָאסירעה 816 ןופ ,דנאלדירפ

 הטוָאס 784 ןופ ,גרעבדלָאג .א -- טנעגַא רעיפלעדַאליפ סלַא

 | ,טירטס עט9
 -לימ .ע .7 :ךיז ןעניפעג סרעיָאל עטזײטרעװדַא יד ןעשיווצ

 ,ץיוװָאקליה סיררָאמ ,טירטס ירנעה 184 ןיא סיּפָא ןַא טימ ,רעל
 סיפָא ןַא טימ ,ווָאקיניעלא .נ ןוא יעוודָארב 320 ןיא סיִפָא ןַא טימ

 ,טירטס וָאסענ 87 ןיא

 ; רעדנענלָאפ רעד זיא טנעמזייטרעודַא רעטנַאסערעטניא ןַא
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 יד ןופ ןעבעגעגסיורַא ,רוטַארעטיל עשידרערעטנוא,
 :דנַאלסור ןיא ןעטסילַאיצָאס עשידיא

 -ניא יד רַאפ ןַאנרָא -- .רעטייברַא רעשידיא רעד,

 -ענסיורעה ,דנַאלסור ןיא רעטייברַא ןעשידיא רעד ןעסערעט

 ןיא ןעטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיא עּפורג, רעד ןופ ןעבעג

 ,"דנַאלסור

 .ןענישרע ןיוש רעמונ רעטירד ןוא רעטייווצ ,
 .טנעס 10 עיּפָאק רעּפ זיירּפ ,

 זייײרּפ ,ערושָארב ערעלוּפָאּפ ַא ,"דינמ טדָאטש רעד,
 .טנעס פ

 ,טנעס ט ןיירּפ ,"םירוּפ ףיוא עדער א;

 טסיא 122 ,"טפנוקוצ , ןופ סיּפָא ןיא ןעמוקַאב וצ,

 ".יעודָארב

 -ונ רעטסקענ רעד טזײטרעװדַא זיא רעמונ ןעבלעז םעד ןיא

 ןופ ןערושָארב עשיטסילַאיצַאס עכילטע ךיוא ,"טפנוקוצ , רעמי
 ןיא ןעמוקַאב וצ ץלַא ,יקסוועשטניוו ןוא םיובנעגייפ ,ןַאהַאק .בא
 ."טפנוקוצ , ןופ סיפָא

 זַא ןַא רימ ןעהעז ןערעמוניסגָאטנוז עגידרעטייוו יד ןיא
 ,לעטייז רעצנַאג א ףיוא ,ראטס-רושטינריופ א ןופ טנעמזייטרעוו
 -ןיב ערעדנַא רֶאּפ ַא ןוא ןענישַאמ-הענ ןופ טנעמזײטרעװדַא ןַא
 סטנעמויײטרעװדַא ערענעלק יד ןעשיווצ .סטנעמזיײטרעװדַא-סענ
 ןופ ןוא סרעיִאל עטנַאמרעד יד ןופ ןעסנַאנַא יד ךיז ןעניפעג
 ןַאמרעגניא ַאננַא ןוא .ס .רד ייז ןעשיווצ ,םיריױטקָאד עכילטע
 .שטיווָאמיה .רד ןוא

 סע'שטיווָאמייח .נ ןופ טנעמזיײטרעװדַא ןַא ךיז טניפעג סע
 -רעװדַא ןֵא ךיוא ןוא ,טירטס ?ענַאק 113 ןופ ,רָאטס-גניהדַאלק
 .טירטס דנערג 276 ףיוא ,עפַאק ס'רעלקומש ןופ טנעמזייט

 -אב ןייק טָאה סטנעמזיײטרעװדַא יד ןופ טפנוקנייא רעד
 .טַאהעג טינ גנוטייד

 -עג ןענייז ייז .ןענַאמָאר טזײטרעװדַא ךיוא ןערעו סע
 ןעטפעה ןיא ןעניישרע ןענעלפ עכלעוו ,ןעגנוצעזטרָאפ ןיא ןעגנַאג
 סנעטסיימ ןענייז ןענַאמָארטפעה עזיד .טפעה ַא ךָאו עדעי ---
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 יז ןעמ טָאה רהָאי עכילטע ענעי ןיא ןוא .תושעמ-רנוש ןעוועג

 ' .רעסַאװ-חצמ יו טּפַאכעג
 -רָאמ , םעד טעדנירנעג רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,ןייטשריּפַאס

 טכַאמעג ןעטפעה עזיר ןופ רעשילבָאּפ סלַא טָאה ,"לָאנרושז-ןענ

 ןעבָאה ןענַאמָארטּפעה עזיד ןופ ענינייא .טפעשעג םענייפ ַא

 ירָאפ, םעד ןיא .רוטַארעטיל רערעסעב רעד וצ טרעהעג רעבָא

 רימ ןעהעז ,ליּפשייב םוצ ,1897 ,יַאמ ןעט80 םעד ןופ "סטרעוו

 םעד ןופ ,ןענַאמָאר-טּפעה עכלעזַא ייווצ ןופ טנעמזײטרעװדַא ןַא

 רענייא --- טירטס ןוָאלדָאל 84 ןופ ,שטיװָארטנַאק .ס רעשילבָאּפ

 -גַאסקעלַא ןופ טצעזרעביא ,סעטנַאװרעס ןופ ,"טָאכיק ןָאד , זיא

 ןופ "ַאנינערַאק אננַא; ןיא רעטייווצ רעד ןוא ,יװַאקרַאה רעד

 עדנעמוק ַא סלַא טריסנַאנַא טשרע טרעוו ןַאמָאר רעד) יִאטסלָאט

 -נֵא טינ טרעװ רעצעזרעביא םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ךַאז

 .(ןעבעגעג
 ייז ,ןברוח ַא ןעכַאמנָא רעצעזרעביא יד ןענעלפ ןעטלעז טינ

 -ניירַא רַאפרעד ןוא סעשזדייּפ רעגילדנהעצ ןעּפיהרעביא ןענעלפ

 ףיוא .ףָאטש-דנוש ענעגייא ערעייז טימ סעשזדייּפ עליפ ןעלעטש

 ,ךילריטַאנ ,סָאד טהעג גנוצעזרעביא ס'יװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא

 .לעיַאר ןוא יירט טכַאמענ סעלַא טָאה רע .טינ

 -עטיל ןעגעוו ןעביירש טפָא געלפ ךיא זַא ,טנָאמרעד בָאה'כ

 זיא טרָאס םעד ןופ (ןעננוצעזטרָאפ ןיא) לעקיטרַא ןייא רוטַאר

 | ."עקטארקָאטסירא עיינ יד, : ןעמָאנ ן'רעטנוא ןעוועג

 עניימ טימ) גוצסיוא רעטנאסערעטניא ןא ןעוועג זיא סָאד

 ירנעה ןופ ,"ןָאיסעצָארּפ רעד ןיא, ןַאמָאר םעיינ ַא ןופ (ןעגנורעקרע

 ןעטסילאער רענַאקירעמא עיינ יד ןופ רענייא ,ָאנאקיש ןופ ,רעלופ .ב

 -ערעטניא עסיורג א טצעזרעביא טראד ןופ בָאה'כ .ןעטייצ ענעי ןופ

 רענאקירעמא ענעמוקעגפיוא יד ןופ ןעבעל ם'נופ ענעצס עטנאס

 .(טריטסיזקע טינ ןַאד ךָאנ טָאה "קינטייר-ללָא ,טרָאװ רעד) םיריבג

 ס'ימַאללעב ןופ טלַאהניא םעד ןעבענעגרעביא ךיוא בָאה'כ

 יָאנ ןעבירשעג ךיא בָאה לָאמ עכילטע .,?יטילַאװקיא,, ךוב םעיינ

 ,ןעציטָאנ טרָאס ןעבלעז םעד ,"ךָאװ יד , ?וטיט ן'רעטנוא ןעציט

 ןיא גָאטנוז עלַא טקורדעג טייצ עסיוװעג ַא בָאה ךיא עכלעוו
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 סע סָאװ ,טַאנָאמ עכילטע יד ןופ ףיולראפ ןיא ,"טאלב-דנעבא,

 "עלַאיִאל , יר ןעשיווצ םולש רעסַאוװ-אדַאס רעד ןעטלַאהעגנָא טָאה

 .ןעטסינָאיציזַאּפָא ערעזנוא ןוא

 -עדנַאנַאּפָארּפ ַא רעניימ ןעגנַאנעג זיא ןערעמונ רָאּפ ַא ןיא

 א -- .עיסַאב ןוא עיסָאס, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,ןָאטעילעּפ

 "עג טָאה ענייא .סעקרעטיינ עמירָא ייווצ ןענעוו על'השעמ

 יד ןוא ןישַאמ-הענ ַא טפיוקענ יז טָאה ,ראלאד עכילטע ט'נשרי

 -עלַאב יד ,יז ןוא ,ןעטייברַא ןעמוקעגנָא רהיא ייב זיא ערעדנַא

 ַא ןיא'ס .טריטַאטּפסקע רהיא טָאה ,ןישַאמ רעד ןופ עטסָאכ

 -יטסיסקרַאמ רעד טכַארבעגסױרַא טרעװ סע ןעכלעוו ךרוד ,לשמ

 -יּפַאק יד ןעבילקעגנָא ךיז ןעבָאה'ס יו םעד ןענעוו קנַאדעג רעש

 יירענישַאמ רעד ךרוד יו ןוא ,ביור עט'נשרי'עג ךרוד ןעטסילַאט

 .רעטײברַא יד ןעבױרַאב וצ דנַאטשמיא טסילַאטיּפַאק רעד זיא

 ."סויצַאס , ןעבירשעגרעטנוא ןזיא ןָאטעילעפ רעזיד

 -ָארָאק ןופ ננוצעזרעביא ןַא ןעגנַאנעג זיא ןערעמונ עכילטע

 גנוצעזרעביא יד טָאה טשרעוצ ."רוּפכ-םוי, גנולהעצרע ס'ָאקנעל

 ,"סטרעוורָאפפ ןֹופ קעוא רעבָא זיא רע .טילבנרָאק .ז טכַאמעג

 .טכַאמעג ךיא בָאה טפלעה עטייווצ יד ןוא

 "עוו ןעקנַאדעג סע'סקרַאמ לרַאק טריזירַאלוּפָאּפ ךיוא בָאה'כ

 יד, ל?עכיב ןייז ךָאנ ,עיצולָאװער ןוא ףמַאק-ןעסַאלק ,סנָאינוי ןעג

 ןעבירשעגרעטנוא ןענייז ןעלקיטרַא עזיד ."עיפָאזָאליפ ןופ דנעלע

 .(ןייטשנרעב דוד) ".ב .ד,

 -ירשעגרעטנוא ,לעקיטרַא ןַא ךיז טניפעג ןעט4 םעד יילושזד
 רע ןוא ,ןע'ןינוקאב ןעגעוו ןיא לעקיטרַא רעד ."ןיסעיל  ןעב
 -עג ,עטכידעג ךיוא ךיז ןעזייװַאב סע .ךעלטייז ייווצ טמענרַאפ

 =עמַא ןייק ןעמוקעג ןיוש ןיא רע יוװ םעדכָאנ ,ןיסעיל ןופ ןעבירש

 טכידעג רעדנַא ןַא ."קינטוטַאל רעד , טסייה ענייז דיל ןייא .אקיר

 ייווצ ןיא טהענ ,"?הוש ןיא רוּפכ-םוי, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,ענייז

 ןעמַאזוצ .ןעטכַא םעד ןוא טסּונוֶא ןעטשרע םעד --- ןעגנוצעזטרָאפ

 .ךעלמולָאק בלַאה א ןוא יירד טכידעג יד טמענרַאפ

 טנַאקַאב טציא ,ןענָאב סירָאב טָאה גנודַאלנייא ןיימ ףיוא

 לװ םעד ןענעוו ןעלקיטרַא עירעס א ןעבירשעג ,ןעגָאב .רד סלַא

 .עוקסָאמ ןופ ןעדיא טנעזיוט גיצנאווצ ןעבירטענפיױרַא טָאה'מ
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 עלַא יד טניואווענייב טָאה ןוא רעוקפָאפ א ןעוועג זיא ןיילַא רע

 .קירוצ רהֶאי רֶאֹּפ ַא טימ ןעמוקעגרָאפ ןענייז עכלעוו ,סענעצס
 ,אקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןַאד ןענייז ןעדיא רעװקסָאמ ןעסַאכ

 ןע'ןעגָאב ךיא בָאה ,ָאזללַא .ןעמַאזוצ בר רעװקסָאמ רעייז טימ

 ן'רַאפ ןעביײרשַאב ענייז ןעגנובעלכרוד ענעי לָאז רע ;עטעבעג

 ."סטרעוורָאפ ,

 ןופ ןַאד טנעלפ ןעננולהעצרע עשיסור ןופ ןעגננוצעזרעביא

 -דע זיא רעכלעוו ,ווָאנַאיסור .ש ןעכַאמ זנוא רַאפ טייצ וצ טייצ
 ."ןָאשײאיסָאטַא-סטרעװרָאפ, רעד ןופ דילנטימ רעגיטעט ַא םויה

 ןיא ןעזײװַאב ֹוצ ןָא ךיז טביוה ןעמָאנ ס'ןירבָאק ןָאעֿל

 .טסוגוֶא ןעטכַא םעד "סטרעוורָאפ ,

 ןערעמונ ענעי ןיא ךיא ןיפענ ןעציקס ס'ןידרָאנ בקעי ןופ
 -קרעמאבנוא דעד , ןעמָאנ ן'טימ עציקס ַא "סטרעוורָאפ ,-סגָאטנוז
 ,"שנעמ רעיינ רעד, ןעמָאנ ן'טימ עיזַאטנַאפ ַא ,"רערט רעט

 ,("דויטע , טפור רע עכלעוו עציקס ַא) "סיוטשנָא רעטשרע רעד,
 עטלַא ןַא ,קילג סָאד , ןוא "טרעטשרַאפ, ןעמָאנ ן'טימ עציקס ַא

 .ענייז ןעציקס ערעדנַא ןוא "עטכישעג עשיטסאטנַאפ עייניגיווע ןוא

 -נֹוז ןערעמונ ענעי ןיא ךיא ןיפענ רעדעפ ס'ןיוועל .ז ןופ

 ןיימ וצ , ןעמָאנ ן'רעטנוא ןָאטעילעפ ַא "סטרעוורָאפ ,-סנָאט
 ןופ רֶאֹּפ ַא .(טערַאגיס ןייז רע טניימ "דניירפ , טימ) "דניירפ
 ןיא .ןערעמונ-תבש יד ןיא ןענישרע ןענייז ןעננולהעצרע ענייז

 רעטכָאט יד ואוו ,עילימַאפ רעמורפ ַא ןענעוו ענייז גנולהעצרע

 ,ףיוא רהיא טקעוװו רעטומ יד ןוא טיײברַא רעד וצ תבש ןהעג ףרַאד
 .םשור ַא טכַאמעג טָאה ,נידנעליוו-טינ רָאנ טש'רמולכ

 -נוא וצ תוכייש ַא ןעבָאה ןעציטָאנ רעדָא ןעלקיטרַא רַאּפ ַא

 יד ןיא :ליּפשייב םוצ .יסילָאּפ ס'ןָאילעד ןעגעוו קיטירק רעז

 ןעבענעגרעביא טרעוו ןושזד ןעט13 ןופ רעמונ םעד ןיא ןעציטָאנ

 רע יו ;ןעדָאטעמ ס'ןָאילעד ןענעוו טביירש יקסטוָאק ?רַאק יו

 ךיז טייהניואוועג ןייז ןוא ןעיירעלדיז ס'ןָאילעד ףרַאש טריקיטירק

 .רעטרעוו וצ ןעּפעשטוצוצ

 -טרָאפ עכילטע ןיא ל?עקיטרַא ןַא ךיז טניפעג ן'רעלימ .? ןופ

 רעזיד ,"עיּפָאטוא ןוא םזילַאיצַאס, ןעמָאנ ן'רעטנוא ,ןעגנוצעז



 1218 "סטרעוורָאפ, ןופ ןעטַאנָאמ עטשרע

 םענעפָא ןעטמהירַאב םעד ןֹופ טלַאהניא םעד רעביא טינ ?עקיטרַא
 רעטיײברַא יד ןצ ןעבירשעג טָאה סבעד .וו ןישזדוי ןעכלעוו ,ףירב
 ןַאלּפ ַא ןענָאלשעגרָאפ ייז טָאה סבעד .ןָאינוי-ןַאבנעזייא רעד ןופ
 אקירעמַא ןיא טפאשלעוענ עשיטסילַאיצַאס ַא ןעפַאש וצ יװ
 רעלימ .עינָאלָאק עשיטסילַאיצַאס ַא ןעדנירג -- לעטש ן'פיוא
 ףיוא טזייו רע רעבָא ,טקעּפסער ליפ טימ ן'סבעד ןעגעוו טדער
 ,ןיא ןַאלּפ רעד שירעמיורט יו

 -טימ לָאצ יד םירָאװ ,רעווש ןעטיײברַא טזומעג בָאה ךיא
 ןיא ,ןעלעטשנָא טנעקעג טָאה עיצקַאדער יד סָאװ ,רעטייברא
 .טרעלקעג טינ ןעמ טָאה םעד ןענעװ רעבָא .ןיילק וצ ןעוועג
 -רָאפ , ן'ראפ ןעטייברא וצ ןעוועג טיירעב ןיא זנוא ןופ רעדעי
 .טכַאנ ןוא גָאט "סטרעוו

 "רושז רענאקירעמַא ןופ ןעננודַאלנייא ןעמוקַאב בָאה ךיא
 ךיא .ןעלקיטרַא ,ןעציקס ,ןעגנולהעצרע ןעקישוצ-וצ ייז ןעלַאנ
 ןיא ןעמָאנ ןיימ .טַאהעג טינ טייצ ןייק םעד ףיוא רעבָא בָאה
 ,טלעוו רעשירַארעטיל רענאקירעמַא רעד ןיא ןערָאװעג טנַאקַאב
 סָאװ לָאז ךיא זַא טרעדָאפעג ןעבָאה ןעסערעטניא עניימ ןוא
 ַא ןעננערבסױרַא ןוא ןעלַאנרושז יד ןיא ןעזייװַאב ךיז רעטפע
 סנַאטלעּפַא יד ןופ רָאטקעריד רעשירַארעטיל רעד .ןַאמָאר םעיינ
 ןמז ?כ ייח ןעכַאמ , ףרַאד ךיא זַא ,ן'הנעט טפָא רימ וצ טנעלפ
 ,("סייה ןיא רע תעשב ןעזייא םעד ןעדימשפ) "טנייש ןוז יד
 "סטרעוורָאפ , םעד בָאה ךיא .ןָאטעג טינ רעבָא סָאד בָאה ךיא
 טייצ עצנַאנ ןיימ ןעבעגענּפָא ןעגניטימ "סטרעוורָאפ, יד ןוא
 רוטַארעטיל רעשילננע רעד ןיא טייברא ןייס / .עיגרענע ןוא
 ןופ גלָאפרע רעד ןעװ ,רעטעּפש ףיױא טגײלעגּפָא ךיא בָאה
 ,טרעכיזרַאפ ןייז ןיוש טעוװ "סטרעוורָאפ,
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 -רָאפ , ןופ קיטקַאט רעד ןעגעוו ןעטייחנעדישראפיסגנוניימ
 רענַאטסַאב א ןיא ענעצס א -- .ןעטאבעד -- ."םטרעוו

 .קיירטס רעדיינש רעד -- ."עסערּפ עיירפ, -- .רעטַאעט

 ןעננאנעג ץלַא טינ רעבָא זיא טייברא-סנָאיצקַאדער ןיימ ןיא
 ייז ןענעלפ טפֶא ןוא ,ןעננורעטש טנעגענַאב בָאה ךיא ,טָאלג
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 טנעלפ גנומיטש עזיר ,גנולפייצרַאפ ןיא ןעננערבניירא ךימ

 .קשח םימ ןעטייברא רעדיװ געלפ ךיא ןוא ,ןהענרעביא רעבָא

 ןיא ענַאל יד .ןעכָאװ רעיפ-יירד עטשרע יד ןעוועג זיא ױזַא

 .רעגרע ןוא רענרע ץלַא ןערָאװעג רעֹבָא זיא טכיזניה רעזיד

 ? ןעגנורעטש יד ןענַאטשַאב ןענייז סָאװ ןיא

 רעד יױוזַא יו ףירגַאב ןעטמיטשַאב ַא טָאהעג בָאה ךיא

 רעדילגטימ עלַא טינ רעבָא ,ןערהיפ ךיז ףרַאד "סטרעוורָאפ ,

 -רַאפנייא ןעװעג רימ טימ ןענייז דנַאברַאפ-ססערּפ םעד ןופ

 וצ גנוטלַאה רעזנוא ןענעוו טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע .ןענַאטש

 רהיא ןוא "ןָאשיײאיסָאספַא גנישילבָאּפ גנוטייצ רעטייברא , רעד

 עטסעב סָאד זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ןיב ךיא ,(* "טַאלבידנעבַא ,

 סעקַאטַא ערעייז ףיוא ; ןערירָאנניא וצ ךילנעמ טייוו יו ייז זיא

 טפַארק עצנַאנ רעזנוא ןעבעגּפָא ןוא רעגינייוו סָאװ ןערעפטנע וצ

 ּףעיל .וװ ,יקסוועשטניוו .מ .גנוטייצ רעזנוא ןעיובפיוא ףיוא

 :גנוניימ עטרעקרַאפ ַא טָאהעג ןעבָאה ןעסָאנעג ערעדנַא ןוא

 ."בָאנ ַא ןעבעג, דָארג ייז ףרַאד ןעמ זַא ,טבױלנעג ןעבָאה ייז

 ןעטלַאהעג ןענייז דנַאברַאפ-ססערּפ רעזנוא ןופ ןעגניטימ יד ףיוא

 ןופ לָאצ עשביה ַא ןוא ענַארּפ רעד ןענעוו סעדער עליפ ןערָאװעג

 . .גנוניימ ס'יקסוועשטניוו טציטשרעטנוא ןעבָאה ןעסָאנעג יד

 רימ ןעבָאה הימ ליפ ױזַא טיס :ן'הנעט ןענעלפ ייז

 ,"סטרעוורַאפ, א ןעבָאה וצ טבעלרעד ,קעווצ רעזנוא טכיירנרעד

 טמוק ,"עקילק, יד ןוא םזינָאילעד םעד ןעריקַאטַא ןעק ןעמ ואוו

 .ןעבָאה טינ רע ליװ סָאד דָארנ זַא ,טגָאז ןוא רָאטקַאדער רעד

 רעזנוא רימ ןעבָאה ךילדנע ,ָאי :ןערעפטנע נעלפ ךיא

 וצ ייז ןעדרָאפַא רימ ןענעק רעבירעד ;ןַאגרֶא םענענייא

 ףימ זַא ,ןערעלקרע ןעסַאמ יד ראפ ןענעק רימ .ןערירָאנגיא

 ןיירעכערבדןָאינוי ןוא שינעפראוו-ץומש ,ןעיײרעקנַאצ ןעגעג ןענייז

 יירעפמיש ןעדיימסיוא ;גנוטלַאה ַאזַא ןופ רעטסומ ַא ןעבעג ןוא

 ןעבָאה יירעלדיז ףיוא טינ ,סנָאינוי יד ראפ יירט ןעטייברא ןוא

 ַא ןעבָאה וצ םוא רָאנ ,ןעפאשעג "סטרעוװרָאפ, םעד רימ

 ןַאד ןיוש טָאה "גנוטייצ רעטייברַא, יד זַא ןיוש ןעסייוו רימ (*

 טָאה סָאװ טפַאשרעּפרעק רעד ןופ ןעמָאנ רעלעיציּפָא רעד .טריטסיזסע טונ

 + .ףעבלעז רעד ןעבילבעג רעבָא זיא "טַאלב דנעבא, םעד ןעבעגעגסיורא
" 
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 ןופ טרילָארטנָאק ןערעװ לָאז סָאװ ,גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס

 סנאינוי לָאז סָאװ ןוא ,עקילק ַא ןופ טינ ןוא גנוגעװַאב רעד
 .ןערעטשוצ ייז טינ ,ןעיובפיוא

 ןיא ןענַאטשַאב זיא יעטנעמונרַא טּפיוה עניימ ןופ רענייא

 : ןעדנענלָאפ

 ןעבָאה ,טלײטענּפָא ךיז ןעבָאה רימ סָאװרַאפ ,ןעכַאזרוא יד

 וצ טייצ ןופ בױא ןוא ;טרעלקרע גונעג םלוע םעד ןיוש רימ

 רעדיוו סָאד רימ ןעלעוו ,ןערעדָאפ רעדיוו סָאד ךיז םעוו טייצ

 רימָאֿל .יירעפמיש ןהֶא ,עדריו טימ ,ןעסַאלעג רעבָא ,ןָאט

 ,עכייר-סטלאהניא ןַא ,גנוטייצ ערעלוּפָאּפ עטונ ַא ןעבעגסױרַא

 ןעמ ןוא ןעזעל וצ סָאװ ןייז לָאז סע ;עטנאסערעטניא ןַא

 ,ןעיירעפמיש ןוא סעקַאטַא טינ ןוא ,סָאד .ןעזעל ןעלעוו לָאז
 ַא ביל עקַאט טָאה םלוע רעד ,נגלָאפרע וצ נעװ רעד ןיא

 ּפִא רעהענייברַאפ ךיז ןעלעטש ,ךיז ןענָאלש ייווצ ןעו ;םיַאפ
 טעטירַאלוּפָאּפ ןופ טנעמאדנופ רעדילָאס ןייק רעבָא .ןעקוק

 -רַאפ טקעּפסער ןייק .סואימ ןערעװו סטיַאפ ,טינ סָאד ןיא

 יירעפרַאװ-ץומש ןוא יירעסיג-טפינ .טינ גנוטייצ ַא ייז ןעפַאש

 ,ןעטלאה טינ ננַאל ךיז טעװ רע ןוא ,ןעדָאטעמ ס'ןָאילעד ןענייז

 ,סעקַאטַא עטפָא ןוא סעקַאטַא עפרַאש ךָאנ ןעקנעב ספָאװ יד

 זיא "סטרעװרָאפ , רעד ןוא ,ןעטסינָאילעד ןעצרַאה ןיא ןענייז

 .םזינַאילעד םעד ןענענ רהעוועג ַא סלַא ןערָאװעג טעדנירגעג

 רעד יו גנוטייצ ערעסעב א ןעבָאה ןעלעו רימ ביוא

 רַאֿפ .,טינ -- טינ בוא ,ןעניוועג רימ ןעלעוו ,"טַאלב-דנעבַא;
 בױא .ָאטינ ץַאלּפ ןייק ןיא ןעגנוטייצ עשיטסילַאיצַאס ייווצ
 אליממ "טַאלב-דנעבַא, רעד טעװ ,גלָאפרע ןעבָאה ןעלעוו רימ
 .ןעדניוושרַאפ

 ןעדעי ףיוא ןערהעלקרע ךיא געלפ טקנוּפדנַאטש ןעזיד
 ןופ ,ןעגייווש ןופ טכַאמ יד ןעזיײװַאב ןעװאורּפ געלפ ךיא .גניטימ
 ןענַאטשרַאפניײא ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד רעבָא .ןערעפטנע טינ
 טימ טריסערעטניא גינייו ךיז ןעבָאה ,ן'יקסוועשטניוו םימ
 .ןעטנעמוגרַא עכלעזַא

 ןוא ס'יקסוועשטניו ןענעג טנעמונרַא ןעטייוצ ַא סלַא
 / םלוע רעטיירב רעד זַא ,ןערעלקרע ךיא נעלפ גנורעדָאפ ס'ףעיק
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 ןוא .טינ ייס-יוויייס סעקַאטַא "טָאלבידנעבא, יד טחהעטשרַאפ

 .ןהעטשרַאפ םינ ךױא רע טעװ סעקַאטַאדענעג ערעזנוא זַא

 ךיא געלפ --- עקניניילק ַא ןיא ?עטלעוו עשיטסילַאיצַאס רעזנוא

 "ייטראּפ רעזנוא ןופ ןעכַאזרוא יד ןענעק רעבירעד -- ןעגָאז

 עסיורג יד .ןעשנעמ לָאצ עניילק א רָאנ ןעריסערעטניא יירעקנַאצ

 ןָאילעד ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,טינ ןליפַא ןעסייוו ןעסַאמ עשידיא

 ןוא םהיא ןענעג ןעיירעלדיז ערעזנוא טימס .טלעוו רעד ףיוא

 םעד ןעקעװרע םינ ָאזלַא רימ ןעלעוװ "עקילקא רעד ןענעג

 ןעלעװ רימ .סױרַא טפור טיַאפ-טירטס ַא סָאװ םסערעטניא

 -נוא ןוא ,ףָאטש-עזעל עכילדנעטשראפנוא טימ ץַאלּפ ןעמענרַאפ

 ריס ייב) רעזעל ּפֶא טביירט ףָאטש-עזעל עכילדנעטשרַאפ

 רעבָא .עטסגיטכיו יד ןופ רענייא ןעוועג טקנוּפ רעזיד זיא

 םעד ןיא .סנעטסנינייוװמא ןעמונַאב ןעסָאנעג יד ןעבָאה םהיא

 ןעמ ױזַא יװ ןענארפ טּפוה יד ןופ ענייא ךילטנענייא טניל

 ףיוא ןעביירש עליפ גנוטייצ עשידיא ַא ןעבענסיורַא ףרַאד

 "רַאפ ייז ןענעק רעזעל לָאצ עניילק ַא רָאנ זַא ,רענייטש אזא

 עזיד יו רהעמ ןוא ,לעזיילק ַא רַאפ ןעביירש ייז .,ןהעטש

 .(טינ ייז טריסערעטניא ל?עזיילק

 רעזעל םעד טעװ עכלעוו ,ענעצס ַא ןעגנערב ָאד ?עװ ךיא

 ןופ ןעדישרַאפ ןעוועג ןענייז ןעפירגַאב עניימ טייוו יװ ןעזייוו

 ןעבָאה רעגנעהנָא ענייז ןוא יקסוועשטניוו סָאװ ןעפיונַאב יד

 טייצ רעסיועג ַא טימ ןעמוקענרָאפ זיא ענעצס יד .טאהעג

 ּפָאערעטס ,סעדער טימ גנולמַאזרַאפ רעסיורג ַא ףיוא ,רעהירפ

 ןיא רעטַאעט ַאיבמָאלָאק ןיא טרעצנַאק ַא ןוא רעדליב עשיט

 ,טירטס לעסעק רענרָאק ,טירטס ןָאטגנישַאװו ףיוא ,ןָאטסָאב
 עכלעוו ,שילַאק םַאדַאמס טגילײטַאב ךיז טָאה טרעצנָאק םעד ןיא

 יד .ןעװעג םינ ענהיב רעשילגנע רעד ףיוא ןַאד ךָאנ ןיא

 א רעניימ טימ ןעדנובראפ ןעוועג ןענייז רעדליב עשיטּפָאערעטס

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא יקסוועשטניוו סיררָאמ ןוא ,רושטקעכ

 ןעסיוועי ַא ןיא .גניק ןַאמייה ןעוועג זיא ןאמרעשט רעד .רענדער
 עירעלַאנ רעטסכעה רעד ףיױױא ןענופענ ךיז ךיא בָאה טנעמַאמ

 ןעכַאמ טכערוצ טפראדעג ןעטרָאד בָאה ךיא ,רעטַאעט םעד ןופ

 ,ןאקיטּפָאערעטס רעד ןענַאטשענ זיא ןעטרָאד םירָאװ ,רעדליב יד
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 יד ןעבעגרעביא טפרַאדעג רָאטיײרעּפא םעד בָאה ךיא ןוא

 רעניטכיר רעד ןיא ןעלעטשניירא ייז לָאז רע ןַא ,ךעלזעלג

 ןעו ,ךעלזעלנ יד טריטרָאס ןוא ןעסעזענ ןיב ךיא ,גנונדרָא

 העז ךיא :רעטנורַא קוק ךיא .םרַאיפ ַא טרעהרעד בָאה ךיא

 ,טינ םהיא טְזָאל םלוע רעד ןוא ןעדייר טפורּפ יקסוועשטניוו

 טנַאמרעד רע ןוא ןע'נָאילעד ןעגעו טדער רע :וצ ךיז רעה ךיא}
 סע .ןערעה טינ רעבָא ליװ םלוע רעד .ן'סַאנָאי רעדנַאסקעלַא |

 ,לעמוט ַא ,רעטכעלענ א ,יירעשזוה ַא ןיא

 ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ טימ לופ ןעוועג ןיא רעטַאעט רעד
 ייז .ףמַאק-ײטרַאּפ רעזנוא טימ טנַאקַאבנוא טולָאסבַא ןעוועגנ

 ,ןוא .ןענייז סָאנָאי ןוא ןָאילעד רעוו טסואווענ טינ ןעבָאה

 טינ רערעהוצ ענייז ןעבָאה ,טדערענ טָאה יקסוועשטניוו ןעוו

 ןענייז ייז .ךיז טלעדנַאה סע סָאװ ןענעוו ןהעטשרַאפ םנעקעגנ

 יד ןעגנַאפעגנָא סָאד ךיז טָאה םעד ןופ ,גידלודעננוא ןערָאװעג
 .ןעדייר ןעזָאלעג טינ ן'יקסוועשטניו טָאה ןעמ ,גנונדרָאנוא
 עכלעוו ,עדער ַא ןערָאװענ ןעטלַאהעג ןיא סע ןעוו ,ךָאנרעד
 -ניא םהיא טָאה עכלעוו ןוא ןענַאטשרַאפ ָאי טָאה םלוע רעד
 "רעטנוא יד ןוא .,טרעהענפיוא גנונדרָאנוא יד טָאה ,טריסערעט
 ,טכיזניה רעדעי ןיא נלָאפרע ןַא ןעוועג זיא גנומהענ

 רעד וצ .גוצַאב ןיא רעננעהנָא ענייז ןֹוא יקסוועשטניוו
 סנעטסגינייוו לָאז ךיא זַא ,טרעדָאפעג ןעבָאה ענַארפ רעטנַאמרעד
 -דנעבַא; יד ןעגעג ןעלקיטרא:עקַאטַא ןעביירש ערעדנא ןעזָאל
 רעד ןיא רָאנ טביוללרע רעבָא סָאד בָאה ךיא ,"ןעטסיטַאלב
 ,עיצקַאדער רעד וצ ףירב סלַא ,"ענובירט-סקלָאפ יד, גנולײטּפא
 .ןעלקיטרַא-טייל יד ןיא טינ רעבָא

 ,ףימ טימ ןענַאטשרַאפניא ןעוועג ןענייז ןעסָאנעג עליפ
 ףיא זַא ,טנַאזעג ןעבָאה ענעדירפוצנוא יד .עלַא טינ רעבָא
 יד -- רסיק ַא יו ןעשרעה לי ךיא זַא ,"ענזירּפַאק , ןיב
 רעד ןופ טרעהעג רימ ןענענ טָאה ןעמ סָאװ ,הנעט עבלעז
 ךיא זַא ,ןעסייהעג רעבָא סָאד טָאה ן'תמא ןיא = ,"עקילק,
 רעד סָאװ קיטקַאט רעד ןעגעװ גנוגייצרעביא עטסעפ ַא בָאה
 .ןעבעגעגכָאנ טינ בָאה ךיא ןעריציטקַארּפ ףרַאד "סטרעוורָאפ,
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 ןיז טָאה טייהנעדישראפיסננוניימ עליוה ַא ןענעו טינ
 ןעועג ןיא סע  .רימ ןוא ן'יקסוועשטניוו ןעשיווצ טלעדנַאהעג
 ,ןעגנוהיצַאב עטוג ןיא ןעוועג רימ ןענייז ךילרעסיוא ,סעּפע ךָאנ
 ןעטייהלעצנייא עכילנעזרעּפ ןייק ןיא .ןעצרַאה ןיא טינ רעבָא
 ןעקנערשַאב ךיז לעװ ךיא .ןעזָאלניירא טינ ָאד ךיז ךיא לעװ
 :ןעגנוקרעמַאב עדנענלָאט יד ףיוא

 (ךיא רָאנ טינ ןוא) ךיא בָאה ןעטנעמוגרַא ס'יקסוועשטניוו
 .ןעמונעג טינ טסנרע טּפיוהרעביא

 ןופ ןעזעוו ןעצנַאג ַא טכַאמענ ,ליּפשייב םוצ ,טָאה רע

 ,ןעסייהעג םהיא ייב טָאה סָאד ."עסערּפ עיירפ , ּפיצנירּפ םעד
 ענייז ןעקירדוצסיוא יירפ ןייז "סטרעוורָאפ , ןיא לָאז רעדעי זַא
 ןופ רערעייט ןעװעג םהיא ייב זיא ּפיצנירּפ רעזיד .ןעגנוניימ
 סָאד זַא ,טביולגעג בָאה ,רעדיװ ,ךיא ,ןעגָאז רע טגעלפ ,ץלַא
 ןייק טינ ןעבָאה עכלעוו ,רעטרעוו ענידנעגנילק-ןהעש ןענייז

 ךיא סָאו ,סָאד ןערהעלקרע געלפ ךיא .תושממ עשיטקַארֿפ |
 רעד ןופ גנודנירג רעד ראפ ןעטסיכרַאנַא יד ןערהעלקרע געלפ

 ןַא ,ןעמ טניימ "עסערּפ עיירפ, טימ :"גנוטייצ רעטייברא,

 טכ ער סָאד ןעבָאה לָאז ײטרַאּפ רעדָא עּפורג ,שנעמ רעדעי

 -א עניז טױל גנוטייצ ַא ןע בע גוצ סיורַא

 זַא ,ט ינ ר ע ב ָא ט ס יי ה ס ַא ד .,ןעגנוגייצרעב

 ר ַאפ ייר פ ןייז זומ ננוט ייצ עד עי

 ןוא ליו רע יו רהיא ןיא ןעביירש וצ } ע ד ע י

 לעסיבַא גנוטייצ א ןיא טכַאמ ןעמ ,ליװ רע סָאװ ןעגעוו

 טקורדעג ןערעוװו עכלעוו ,עיצקאדער רעד וצ ףירב ראפ ץַאלּפ

 סָאד ."ענובירט-סקלָאּפ , ַא ןיא רעדָא "קלאפ ןופ ןעמיטש , ןיא

 יד ןענידערּפ ֹוצ ןעבעגענּפָא יז זיא רעבָא רעטייוו ,ץלַא זיא
 ןופ ןוא ,ײטרַאּפ רהיא ןופ יסילַאּפ יד ןערהיפוצכרוד ןוא ןעעדיא

 ענייז רַאפ ץַאלּפ ןעבָאה ליװ רענגעג ַא ביוא .ערעדנַא ןייק

 -נעדירפוצ טינ ךיז רע ןעק "קלאפ ןופ עמיטש, ַא טימ ןוא ןעעדיא

 סָאד טָא .ננוטייצ ענעגייא ןַא ןעדנירג וצ יירפ רע זיא ,ןעלעטש

 רעטריזיליוויצ רעצנַאג רעד ףיוא "עסערּפ עיירפ , טימ ןעמ טניימ

 -ַאיצַאס עדעי .טנעכערעגניירא טלעוו עשיטסילַאיצַאס יד ,טלעוו
 רה'יא רָאנ ,ןעעדיא ערהיא רָאנ טניד גנוטייצ עשיטסיכ
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 וצ יירפ זיא ײטרַאּפ עדעי ביוא .ײטרַאּפ ר ח י א רָאנ ,גנוטכיר
 ,?עסערּפ עיירפ, סע טסייה ,ננוטייצ אזַא ןעבָאה

 סעקַאטַא ענייז טימ ןעמוקענסױורַא זיא יקסוועשטניוו ןעוו
 ליו סָאװ :טנערפענ ךיז ןעסָאנעג עליפ ןעבָאה ,"תמא, ןיא

 ?ןעניז ןיא ָאד רע טָאה סָאװ ?ךיז רע טעּפעשט סָאװ ?רע
 ערעזנוא ןופ עליפ רָאנ ,"עלַאיִאל , רָאנ טינ טדערעג ןעבָאה ױזַא

 עניטציא ןייז ןעפורענסױורַא טָאה ל?היפעג ןעכילנע ןַא .,ךיוא
 ."סטרעוורָאפ,, ןיא "ּפיצנירּפ עסערּפ עיירפ, םעד ראפ עיצַאטיגַא

 טינ טעמב ןעטַאבעד עזיד ןיא ךיז טָאה רעללימ יאול

 רעד ןיא זַא ,ןעלעטשרָאפ טנעקעג ךיז טָאה ןעמ .טנילײטַאב

 ןיא ךיז ייב רע זיא ?טאלב-דנעבַא , םעד ןעריקַאטַא ןענעוו ענארפ

 רעד ןופ םירָאוו : ן'יקסוועשטניוו טימ ןענַאטשרַאפנייא ןעצרַאה

 יד טימ רענגעג א ןעפיירנוצנא טַאהעג ביל רעללימ טָאה רוטַאנ

 עטסנידלַאװג יד םהיא ףיוא ןעכַאמ וצ ,רעטרעוו עטספרַאש

 ףיױא ךיז רע טָאה רעבָא לַאפ ןעזיד ןיא .ןעננונידלושַאב

 סָאד טָאה ןעמ ,ןעכָארּפשענסיױא נינייו ןענניטימ ערעזנוא

 ןעװעג ןענייז ריס .רימ וצ ננוהיצַאב ןייז טימ טרעלקרע

 / ןערעטש טלָאװעג טינ רימ טָאה רע ןוא דניירפ עטנעהָאנ

 ןוא ,טרעהענפיוא טינ ןעבָאה ףעיל ןוא יקסוועשטניוו רעבָא

 ,רעננעהנָא טַאהענ ןעבָאה ייז

 יד ןעשיװצ זיא טייקנינייא ןייק ןזַא ,זיא תמא רעד

 ןוא יירד עטשרע יד ןיא .,ןעוועג טינ ןַאד ײיןעטסיסטרעוװרָאפ ,

 רעד ןיא טָאה "גנוטייצ רעטייברא, רעד ןופ רהָאי בלַאה א

 -דניירפ עמירַאװ א טריטסיזקע "ןָאשיײאיסָאססַא גנישילבָאּפ
 עבלעזיד טָאהעג עֶלַא ןעבָאה ריס ,ןעסָאנעג יד ןעשיווצ טפאש

 ךיז טָאה ךאז רעד רַאפ גנורעטסיינַאב רעזנוא ןוא ןעננוניימ

 ןיא .ןערעדנַא םוצ רענייא ןעלהיפעג ערעזנוא ןיא ןעזיוועגסיורַא

 ךיוא טסייג ַאזַא טָאה 'דנַאברַאפ-ססערּפ סטרעוורָאפ,; םעד

 ןענעװ ,"ליאפ דנע קנער, םעד ןיא רָאנ רעבָא ,טריטסיזקע

 ,ןענָאז טנעקענ טינ סָאד ןעמ טָאה רערהיפ יד

 ןענירעטייברא ןוא רעטייברא יד ןופ טייקניליװרעפּפָא יד

 -קעװַא ןעבָאה ייז ;סיורנ ןעוועג זיא סרעבמעמ יד ןעשיווצ
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 רעבָא .גנוטייצ רעד ראפ ןעטנעס עטצעל ערעייז ןעבענענ

 ןייק זיא רעדילנטימ עכיירסולפנייא ,ענעהעזעגנָא יד ןעשיווצ

 .ןעועג טינ טייקנינייא

 ןיא "סטרעװרָאפ, ןופ קיטקַאט רעד ןענעװו ךוסכס רעד

 "עלאיָאל יד ןוא "?טַאלבידנעבַא, םעד ,ןע'נָאילעד וצ גוצַאב

 ַא ןעוועג ןיא סָאד ;רעשיטערָאעט ַא רָאנ ןעוועג טינ זיא

 עמַאס םעד טרהירעגנָא טָאה עכלעוו ,ענַארפ עשיטקַארּפ

 רעזיד ןוא .םטייברַא עלענָאיצקַאדער ןיימ ןופ טנעמַאדנופ

 עכילנעזרעּפ טימ טבעװענכרוד ןעוועג ןזיא ןינע רעשיטקַארּפ

 זַא ,ןערָאװעג רעכילטייד ריס ןיא גָאט ןעדעי טימ .םידעפ

 טינ טכבילפ ןיימ ךיא לעװ "סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער סלַא

 ,טַאנָאמ ַא ןעועג טלַא זיא גנוטייצ יד ןעו .,ןעליפרע ןענעק

 ךימ טָאה סע  טסַאלצ ןערָאװעג ןיוש רימ טמַא רעד ןיא

 "נוא ןעװעג רעבָא ןיא ןערינגיזעער .ןערינניזער וצ ןעניוצענ

 ךיא ,רענגעג ערעזנוא רַאפ ףליה ַא ןעוועג טלָאװ סע ךילגעמ

 .ןעליוו ןיימ ןענעג רעבָא ,טײברַאעג ָאזלַא גנוטייצ רעד ןיא בָאה|

 ןענעק לעװ ךיא ןעוו ,טייצ רעניטסניג א ףיוא טראוועג בָאה ךיא

 .ןהענקעווַא

 -ָאמש ןיימ ןיא גידנעטייברַא זא ,טגָאזענ ןעביוא בָאה ךיא

 חיר םעד ןעלהיפ ךיא געלפ לערעמיצ-סנאיצקאדער ןעקניל

 רימ ראפ סָאד זיא ןעכאוו רֶאּפ עטשרע יד .רעטערב עשירפ ןופ

 -נעמאזוצ רע זיא רעבָא ךָאנרעד .חיר רעמענעגנא ןא ןעוועג

 .טימעג ןערעווש א ןופ םעט םעד טימ ןעראוועג טשימעג

 רענעמ יד ןופ קיירטס רעסיורנ א ןעכָארבעגסױא טָאה סע
 רעד ןעװעג ןיב ךיא ,(סרָאליײט ווֶא דוחרעדָארב) רעדיינש
 ןַאד טניז ןוא (1884 רֶהֶאי ןיא) ןעריזינַאנרָא וצ ייז רעטשרע
 ןעשנעמ םענעגייא ןַא וצ יו ןעדנעוו רימ וצ ךיז ייז ןענעלפ

 סָאװ ,יד ןופ ענייא ןעוועגנ זיא ןָאיני רעייז :םעד ץוח ַא

 זא רע ןוא ,"סטרעװרָאפיפ םעד טעדנירגענ ןעבָאה
 ןעטימ ןיא ייז ןופ ןהענקעװַא .ןַאגרָא-ףמַאק רעייז ןעוועג טציא
 ןעועג רעבירעד רימ רַאפ ןיא קיירטס ןעניטציא דעייז ןופ
 ,ךילנעמנוא
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 רעד ןופ "ןעטסיסטרעוורַָאּפ , ןיינ ןעסילשסיוא ליוו ןָאיל-עד
 -רָאער, ןעמָאנ םעד רעטנוא ןוא ךרוד טלַאפ רע --- .ייטראּפ

 .טרעדנוה יירד סיוא רע טסילש ,"ןָאיצאזינַאנ

 ןעועג זנוא ייב זיא ײטרַאּפ רעטייברא עשיטסילַאיצַאס יד

 ןעװ} .עיגילער ןייז זיא ןעשנעמ ןעזעינילער ַא ייב סָאװ סָאד
 *? ןענָאז טינ ןמֶָא ןייק ןעד ןעמ ףראד ,ןזח ן'פיוא סעכ ןיא זיא ןעמ

 םעד וליפַא רָאנ ,ןזח םעד רָאנ טינ ןעבָאה טנייפ ןעק ןעמ

 ןיא ןעמ זַא ,טינ ץלַא ךָאנ סָאד טסייה ,לעטדעטש ןֹופ בר

 ןיא טלהיפעג ךיז רימ ןעבָאה רענייטש ַאזַא ףיוא .דיא סיוא

 ןענייז רימ .ײטרַאּפ רעטייברַא רעשיטסילַאיצַאס רעד וצ גוצעב

 ןעשירעכערבךןָאינוי ןייז טימ ןע'נָאילעד ןענענ טרעטיברע ןעוועג

 ענייז טימ ."ןישַאמ , ןייז טימ ,"םנעייללע רָאבייל דנע דיירט ,,

 .ײטרַאּפ רעזנוא ןעװעג ןיא ייטראּפ יד רעבָא ; סענירטניא

 טקנוּפ ,רהיא ןהֶא ןעלעטשרָאפ טנעקענ טינ ךיז ןעבָאה רימ

 .לוׁש ַא ןהֶא ןעלעטשרָאפ טינ ךיז ןעק דיא רעמורפ ַא יו

 ןעטסילַאיצַאס עשידיא עלַא טָאהענ ןעבָאה ?היפענ אזַא
 טריזיטַאּפמיס ןעטייוו ןופ רָאנ ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ וליפַא ןוא

 ןופ רערהיפ יד ןעוו ,גנונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד טימ

 -ַאיצָאס רעד ןופ ןעטינשענּפָא ןעבילבעג ןעטלָאװ "סטרעוורָאפ ,

 -אב ?סטרעװרַאפ , רעד טלָאװ ,ייטראּפ רעטייברַא רעשיטסיל

 ןַאד ןיא ױֹזַא .?הוש ַא ןהֶא הלהק ַא יװ ןערָאװעג טכַארט
 .ףירנַאב רעניײמעגלַא רעד ןעוועג

 רעטעּפש רעֶדָא רעהירפ זַא ,ןעטראוװרע וצ ןעוועג זיא סע

 רעד ןופ ןצנַאנניא זנוא ןעװענַאלּפ ֹוצ ןעביוהנָא ןָאילעד םעוו
 טָאה רע .ןעװעג עקַאט ןיא ױזַא ןוא .ןעסילשוצסיוא יײטרַאּפ
 רערהיפ ןוא "ןעטסיטרעװרָאפ, עטסניטעט יד ,זנוא ןופ ןיינ
 ,עטימָאק א ."טאררעפ , ןיא טגָאלקעגנָא ,ןָאיציזַאּפָא רעד ןופ
 סנעווירג) עגאלק יד ןערעהוצסיוא ןערָאװעג דעטניִאּפַא זיא סָאװ
 א טכארבענניירא ןֹוא "נידלוש ןענופענ זנוא טָאה (עטימָאק

 ןעסָאלשענסױא ןעלָא ריס זַא ,ןַאשיידנעמַָאקער
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 ןָאשיידנעמָאקער רעד ןענעו רעבָא .ייטראפ רעד ןופ ןערעוו

 רעטיירג ץנַאנ ןופ רעדילנטימ יד ןעמיטש טפרַאדַאב ןעבָאה

 רעד ןופ עיצוטיטסנָאק יד טרעדָאפעג טָאה ױזַא ,קרָאי וינ

 ןעסייה טנעקעג עטימָאק סנעווירג רעד טלָאװ ןָאילעד ,ייטראּפ

 ל?'טשּפ א סעּפע טימ ןוא סעינַאמערעצ ןהֶא ןעסילשסיוא זנוא

 רע טָאה ןהענ טייוו יױזַא רעבָא ,רשכ ןיא סָאד זַא ןערעלקרע

 ןיא רענייטש אזַא וצ .,םטנַאװעג םינ טנעמָאמ םענעי ןיא ךָאנ

 רעד ןיא רעבָא ;םורַא טייצ רעצרוק א ןיא ןעגנַאגרעד רע

 ,טינ ךָאנ -- ָאד ןעדייר רימ רעכלעוו ןענעוו ,טייצ

 עֶלַא וצ ןעבענענרעביא ןָאשיידנעמַָאקער יד טָאה ןעמ ןעוו

 ,םודנערעפער ַא ףיוא קרָאי וינ רעטיירג ןופ ןענָאיצקעס-ײיטראּפ

 .טמיטשענרעדינ רהיא ייז ןעבָאה

 ,ןיינ יד ןֹופ רענייא ןעוועג ןיא רעכלעוו ,ןייּפ סקַאמ

 "ץעטימָאק סנעווירג, רעד ייב רעהרַאפ םעד ןעגעו טלהעצרעד
 : עדנענלָאפ סָאד

 ןעמ .רעכילרעכעל ַא ןעועג ןיא לעיירט רעצנַאג רעד,

 -ַאמרָאפ רעד טימ ןוא ןעדַאלעגנייא ןענעו אצוי ןופ זנוא טָאה
 ' ןעמונעג ןעטשרע םעד ןעמ טָאה טכירעג ןעשיסוד ַא ןופ טעטיל
 .ןע'נַאהַאק רעהרַאפדץיירק ן'פיוא

 ,רעגנידלאו טנערפעג טָאה --- ךייא ןעמ טפור יו -- ,
 ןַא ס'ןָאלעד ,שטייד רענַאקירעמַא רעטלַא ןַא ,ןאמרעשט רעד
 .רעּפוטשרעטנוא

 ןוא ,דלודעג ןופ טכַארבעגסױרַא ןעמעלַא ןנוא טָאה סָאד,

 ,סענזיב ןייז טינ זיא סָאד זַא ,טרעפטנעעג םהיא טָאה ןַאהַאק .בַא

 יו ןעריזירעטקארַאכ וצ ידכ ,טקַאפ ןעזיד ָאד גנערב ךיא;
 טָאה ןעמ .טלעדנַאהַאב ,עטנָאלקעגנָא יד ,זנוא טָאה ןעמ ױזַא

 ןעוועג ןַאד זיא ןאהַאק !טסייה רע יוװ ןע'נַאהַאק .בא טגערפעג

 רע ?ייו ,ןעסָאנעג עשידיא-טינ יד ןעשיווצ רעלוּפָאּפ רהעז

 ןעשיוצ רענדער עשילננע עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 | ."טנָאמרַאפ טָאה ײטרַאּפ יד סָאװ ענינייוו יד

 רעהירפ טייצ רעצרוק א זיב זא ,ןעניילוצ ךיא ?ליוו םעד וצ
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 רעננעהנַא עטסמירַאװ עניימ ןופ רענייא ןעוועג רעננידלַאװ זיא
 ,טקנעדעג רעזעל רעד יװ ןוא ; גנוגעווַאב רענַאקירעמַא רעד ןיא

 רעד ףיוא ןערהָאפעג ןע'לעינעס ןעיסול ןוא רימ טימ רע ןזיא

 ןייז טפָא ןענעלפ רימ .1892 ןיא ץנערעפנָאק רענרובסטיּפ

 סלַא .ןענניטימ רעֶדָא ןעצנערעפנַאק ערעדנַא ףיוא ןעמַאזוצ
 טדערעג רע טָאה רעבָא "עטימָאק סנעווירנ, רעד ןופ דילנטימ

 .טינ רָאג ךימ ןעק רע יו יוזא ,ןָאט ןעלעיציפָא ןעטלַאק ַא טימ

 .זעילַאדנַאקס יא ,ךילרעכעל יא ןעוועג זיא עינָאמערעצ עצנַאנ יד

 -עפער םעד ייב ענַאלרעדינ ןייז טָאהעג טָאה ןָאילעד ןעוו
 ."קירט, א ֹוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,םודנער

 "עניארע ס'ןייּפ ןופ רעדיו ןענייז תורוש עדנעגלָאפ יד
 : ןעגנור

 -יטרַאּפ עלַא ןופ נניטימ לעשעּפס ַא טרעדרָאענ טָאה רע,
 ,"ןעטסיטרעוװרָאפ , עלַא ןעוו ,יילושזד ןעט20 םעד ףיוא סרעבמעמ

 ןעטשרע ן'פיוא ןעוועג ןענייז ,ייטראּפ רעד ןופ רעדילגטימ

 טנעקעג טינ טָאה רענייק ןוא ,"סטרעוורָאפא ןופ ןָאשריוקסקע

 זַא ,נַאלשרָאפ ַא טכַאמעג רע טָאה ןעטרָאד .גניטימ םוצ ןעמוק
 סָאר) ןואט-ןואד ןופ ןעטקירטסיד עלַא ןעסילשסיוא לָאז ןעמ

 עיציזָאּפָא יד ואוו ,ערעדנַא ןוא (דנעגעג ןעשידיא םעד ןופ טסייה
 ַא ןהֶא ןעבילבענ רימ ןענייז .טעטירָאיַאמ יד טַאהעג טָאה
 ּפַאלק רעשילַארָאמ רעכילרהעפעג ַא ןעועג ןיא סָאד .ײטרַאּפ
 ןעװעג ןיא ייטראּפ רעטייברא עשיטסילַאיצַאס יד .זנוא ראפ

 ןיא יז .טנילייהראפ עֶלַא טעמכ ןעבָאה רימ סָאװ ,סעכלעזַא

 ןיא קנאדענ ןעשיטסילַאיצַאס םעד ןופ ןירענערט יד ןעוועג

 .ןעפרָאװענסױרַא ןעטרָאד ןופ זנוא ןעמ טָאה טצעי ,אקירעמַא
 ;עדנעטכינרַאפ ַא ןעוועג ןיא ייטראּפ רעד ןופ קיטקַאט יד ,תמא
 רענאקירעמַא יד ןעבירטרַאפ ךיז ןופ טָאה יז זַא זיא גיטכיר
 ןיא יז .ןענַאריט ןעװענ ןענייז רערהיפ ערהיא ןוא ,רעטייברא
 ןעבָאה רימ ,ײטרַאּפ רעטייברא עניצנייא יד ןעווענ ךָאד רעבָא
 -ַארָאמ ַא וצ טלייטרוארַאפ זנוא טָאה ןעמ יװ ױזַא טלהיפענ

 ..."הילת רעשיל

 עדנענלָאפ יד ןעבענוצ ָאד ךיא ליוװ גנולהעצרע ס'ןייּפ וצ
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 / ,ןעסָאלשעגםסױא טינ זנוא ןעמ טָאה ?עיציפא :  טייהלעצנייא
 ןעו ."קירט, ַא ךָאנ טימ ןערָאװעג "טכַאמעג, זיא באשזד רעד
 ,ןעסילשסיוא ןנוא לָאז ןעמ ןַא ןענָאלשענרָאפ טלָאװ ןָאילעד
 ,םודנערעפער םעד ייב יװ עגַאלרעדינ עבלעז יד טָאהעג רע טלָאװ
 טשרמולכ טָאה רע .טרעדָאפעג טינ רָאנ רעבָא סָאד טָאה רע

 לָאז ןעמ זַא ,ךילמענ ,גאלשרָאפ רעדנַא ץנאג ַא טכַאמעג

 ."לַאיָאלע טינ ןענייז עכלעוו ,ןעטקירטסיד יד "ןעריזינַאגרָאער,

 ערעייז ןעכַאמ ,ייז ן'רשכ וצ טשרמולכ טניימ רע זַא ,טסייה סָאד

 -ענ טרעלקרע טָאה רע ןעטסילַאיצַאס ערעסעב רַאפ סרעבמעמ

 עויאַאנ עליפ רַאפ ןוא ,ןַאלּפ ןייז ןופ ןעטייהלעצנייא .עסיוו
 ץנאג ןעגנולקעג גַאלשרָאפ רעד טָאה ײטרַאּפ רעד ןופ רעדילנטימ

 ענירעביא סָאד .ןעמונעגנָא םהיא ייז ןעבָאה ,ָאזלַא .גידלושנוא

 .ןיֵלַא ןָאטענ ןָאילעד ןיוש טָאה

 טָאה ,"ןעריזינַאנרָאער , ןעמָאנ ןעגידלושנוא םעד רעטנוא

 גניטימ א וצ ןעמוקענ זיא טסינָאיציזָאּפָא ןַא ןעוו : יוזא ןָאטעג ןעמ

 ןעמונעגוצ םהיא ייב ןעמ טָאה ,ײטרַאּפ רעד ןופ שטנערב ןייז ןופ

 .ןעבענעג טינ עיינ ןייק םהיא טָאה ןעמ ןוא דראק-דילנטימ ןייז

 לעשיט א ייב ןעסעזענ ןיא שטנערב ןעדעי ןופ רעטערקעס רעד

 .ריט םייב ,ןעסיורד ןופ רָאנ ,לַאז גניטימ םעד ןיא גינייווניא טינ

 םהיא ייב ןעמ טָאה ,ןעמוקענוצ זיא טסינָאיציזַאּפָא רעד ןעוו

 טעװ ןעמ זא ,טניימעג טָאה רע .דראק-דילנטימ ןייז טרעדָאפענ

 .ןעמוקאב טינ רע סטָאה עיינ ןייק רעבָא .עיינ א ןעבענ םהיא

 טָאה ןעמ .ןעסָאלשעגסױא טינרָאנ םהיא ןעמ טָאה ?עיציפָא

 ,"לעיציפָא טינ , ןעבירטענסיורא םהיא

 .שטנערב םעד "ןעריזינַאנרָאער  ןעסייהעג טָאה סָאד טָא
 ןוא ."עטריזינַאנרָאער יד , ןעפור ךיז רימ ןענעלפ סַאּפש ףיוא

 ןענָאז וצ טָאטשנָא זַא ,ךיורבענ ןיא ןיירַא יױזַא זיא טרָאװ רעד

 ןעמ טגעלפ ,ליּפשייב םוצ ,"ןעביירטסיױרַא םהיא ףרַאד ןעמ,

 ."ןעריזינַאגרָאער, םהיא ףרַאד ןעמ :ןענָאז זנוא ייב

 ןעסָאלשעגסיױא טָאה ןעמ .טרימשעג יװ ןעגנַאנענ זיא סע

 סָאװ ןעדעי -- ,ןעטסינָאיציזָאּפָא עלא רָאנ ,ןיינ ענעי זיולב טינ

 = ַא םתס רעדָא בולק:ססערּפ ַא ןופ דעילנטימס ַא ןעוועג זיא

 םודנערעפער ייטראּפ רעד יוװ יױזַא ,"סטרעוורַאפ , ןופ דניירפ
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 ,רעדילנטימ ןיינ ןעסילשוצסיוא טביולרע טינ ןע'נָאילעד טָאה

 טרעדנוה ייוד ייב ןעסָאלשעגסיױא קירט ַא ךרוד רע טָאה

 ר עד יי? נ טי מ

8. 

 רעדילגטימ ןערעוו רימ -- .שטיוורוח --- ."יסארקָאמעד לעשַאס, ןייז -- .טסילאיצַאס א טרעוו םבעד .וו ןישזדוי
 .יסַארקָאמעד לעשָאס, רעד ןופ

 רעטייוו סָאװ ,ענַארפ ַא ןעמוקעגרָאפ זנוא ייב זיא ןַאד
 ןערהיפנָא לָאז ןעמ ןַא ,ריפַאד ןעװעג ןענייז ענינייא .ןָאט וצ

 ןוא ןישַאמ ןייז טימ ןע'נָאילעד ןעגעג ףמַאק ןעגיטפערק א
 -סילַאיצַאס רעד ןופ וויטוקעזקע רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ ןערילעּפַא
 זַא ,טרעלקרע רעבָא ןעבָאה ןעסָאנעג ערעדנַא .ייטראּפ רעשיט
 ןָאלעד לייו ,ןעמוקסיורַא טינרָאג םעד ןופ טעוװ ,סנעטשרע
 -ייוצ ןוא ,טעקַאּפ ןייז ןיא וויטוקעזקע עלַאנָאיצַאנ יד טלַאה
 ןע מ וק ס יו א ןיוש ן}ע ? ןע מ זַא ,סנעט
 ,יט ראּפ רעש יט סילַאיצ ָא ס רע ד ןה ַא
 רעדנַא ןַא טעדנירנעג דָארנ ךיז טָאה טייצ רענעי םורַא םורָאװ
 אקירעמַא ןופ יטַארקַאמעדילַאיצַאס יד ,ייטראּפ עשיטסילַאיצַאס
 סלֵא סבעד .וו ןישזדוי טימ (אקירעמַא ווָא יסַארקַאמעד לעשַאס)
 .רערהיפ טּפיוה

 טָאה סע ןעוו ,ןעוועג טנָאמרעד דנַאב ןעזיד ןיא זיא סבעד
 רעד ןיא קיירטס ןַאמלוּפ ןעסיורג םעד ןעגעוו טלעדנַאהעג ךיז
 ןייק ךָאנ רע ןזיא ןאד ,דנעלוילק טנעדיזערּפ ןופ םייצ
 ןערָאװעג דלַאב רעבָא סָאד זיא רע .ןעועג טינ טסילַאיצַאס
 ןעמ ואוו ,ָאנאקיש ןופ טייוו טינ ,ןָאזירּפ טעילָאשזד רעד ןיא
 עכילטע טנעילעגכרוד רע טָאה ,טצעזעגניירא םהיא טָאה
 טימ ןערָאװעג טנַאקַאב ןיא ןוא ןערושארב עשיטסילַאיצַאס
 ,עעדיא רעזנוא

 -ָאס רעטרעטסײנַאב ַא ןעמוקענסױורַא ןָאזירּפ ןופ זיא רע
 ןייז טימ ןוא רוטַאנ רעדנעביל-ךעשנעמ ןייז טימ ןוא טסילַאיצ
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 סניוועג רעסיורג ַא ןעוועג רע זיא סולפנייא ןוא טפַארק-רענדער

 יטסילַאיצַאס ס'נָאילעד ןיא .גנוגעוואב רעשיטסילַאיצַאס רעד ראפ

 .ןעמוקניירא טלאוועג טינ רעבָא רע טָאה ייטראּפ רעטײברַא רעש

 ןעבענרעביא המשנ רעצנַאג רעד טימ ןעוועג רע ןזיא ,סנעטשרע

 רעשירעכערב-ןָאינװי ס'נָאילעד ןוא ,סנָאינװי רענאקירעמַא יד

 יו ?היפענ רעדנא ןייק טָאה "סנעייללע רָאבייל דנע דיירט,

 םתס רע זיא ,סנעטייווצ ; ןעפורסיורַא טנקעעג טינ םהיא ןיא ןרָאצ

 זַא ,שנעמ רעניטכירפיוא ןוא רעגיצרעה-םיראװ וצ ַא ןעוועג
 ןיז טימ .ןעהיצוצ ןענעק םהיא ןעלָאז ןעדָאטעמ ס'ןָאילעד

 .ןע'נָאילעד ןופ ךּפיה רעד טקנוּפ ןעװעג רע ןיא רעטקַארַאכ
 ַא ןוא רע טָאה ,ָאזלַא .טלעקעעג םהיא טָאה םזינַאילעד רעד

 -םילַאיצָאס ערעדנוזַאב ַא טעדנירנעג רעננעהנָא ענייז ןופ עּפורג
 ,"יסַארקָאמעד לעשַאס. יד -- עיצאזינַאגרָא עשיט

 ַא ןהֶא ןעבילבעעג ןענייז רימ ןעוו ,טייצ רעד ןיא טקנוּפ

 ַאא טימ ךָאנ ןוא ,להוש עיינ ַא טעדנירנעג ךיז טָאה ,?להוש

 !ןזח םענייפ

 ,189/ ,יילושזד ןעטפלע םעד ןופ "סטרעוורָאפ , םעד ןיא

 ,"יטַארקָאמעדילַאיצַאס יד, ןעמָאנ ן'טימ לעקיטרַא ןַא ךיז טניפעג

 ,ןעּפיצנירּפ ערהיא , : רעטרעוו יד ןעהעטש לעּפעק ןעזיד רעטנוא

 טימ ,םעד רעטנוא ןוא ,"ןעגנורעדָאפ עניפיולראפ ןוא ןעננורהעלקרע
 -נָאק לאיצעּפס רעד ייב ןעמונעננָא6 : טהעטש ,רעטרעוו ערענעלק

 יד ןופ גנוטייל יד רעטנוא ןעטלאהענּפָא רַאו עכלעוו ,ןָאיצנעוװ

 ןוא ןעט19 ,ןעט17 ,ןעט16 ,ןעט12 םַא ,ןָאינוי יעווליער ןעקירעמַא

 .1897 ,ןושזד ןעט1

 ,ןעגנורהעלקרעדןעּפיצנירּפ יד ןעמוק ןַאד
 עטכישעג רעד ןיא גנוריסאּפ עשירָאטסיה עניטכיוו א זיא סָאד

 סע'סבעד ןופ גנודנירג יד ןעווענ זיא סָאד .גנונעוואב רעזנוא ןופ

 -קאווענסיורא ךָאנרעד זיא סע רעכלעוו ןופ ,?יסַארקָאמעד לעשַאס,
 ,ייטראּפ עשיטסילַאיצַאס עניטנייה רעזנוא ןעס

 ןענעוו ןַאלּפ סע'סבעד טנָאמרעד ןיוש ןעביוא ןעבָאה רימ
 רעללימ סָאװ קיטירק יד ןוא ,עינָאלָאק עשיטסילַאיצַאס א ןעדנידנ
 רעד סָאד ,טינ ןעביולג ןעטסילַאיצַאס זַא .םעד ףיוא ןעבידשעג טָאה
 + =- לעּפמעס א ןופ םרָאפ רעד ןיא ןערעוו טכאמעג ןעק םזילַאיצַאפ
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 -נענעלעג ייווצ ייב טרהעלקרע ךילרהיפסיוא ןיוש ךיא בָאה סָאד

 'םבעד ןוא .(805 ןוא 87---86 שזדייּפ) דנאב ןעטייווצ ןיא ןעטייה

 יד ןופ רענעלּפ יד יו רעבלעז רעד ןעוועג ךילטנעגייא זיא ןאלפ

 ,ןעטרָאד דייר ךיא עכלעוו ןעגעוו ,רעמיורט עשיטסינומָאק

 ןעוועג עיצַאזינַאגרָא סע'סבעֶד ןופ גנודנירנ יד זיא זנוא ראפ
 טינ זנוא טָאה םארגָארּפ ןייז .סעיינ עכילהערפ ךילביירשאבנוא ןא

 טעטרַאוװרע םהיא ןופ רעבָא ןעבָאה רימ ;ןעלעטשנעדירפוצ טנעקעג

 םעד ןיא ןעבָאה רימ ןוא גנוטכיר רעזנוא ןיא גנולקיווטנע עלענש ַא
 -ראּפ רעשיטסילאיצַאס רעגידנעטשלָאפ א ןופ ביֹוהְנֶא םעד ןהעזעג
 רעשיטסילאיצָאס , רעד ןופ ץאלּפ םעד ןעמענראפ טעװ עכלעוו ,ייט
 ,"ייטראּפ רעטײברַא

 טרעקַאב טשרָאקָא ןיא סָאװ ,טסילַאעדיא רעסייה רעדעי יו
 עסיוועג טָאהעג ןַאד סבעד טָאה ,םזילַאיצָאס םוצ ןערָאװעג
 רעד ןעגעװ ןעפירגַאב עוויאַאנ ץנַאג רַאנָאז ןוא עשירעמיורט
 טָאה ,רוטַאנ ענרעדלינג ַא טָאה ןײלַא רע יו ױזַא  .גנוגנעוַאב
 טנעקעג ןעמ טלָאװ טסילַאטיּפַאק ןעדעי טעמב ןַא ,טניימעג רע
 םעד ןעגנערב טרַא ןעזיד ףיוא ןוא טסילַאיצַאס ַא רַאְפ ןעכַאמ
 -עג ַא ןעבָאה רָאנ ףרַאד ןעמ .טלעװ רעד ףיוא םזילַאיצַאס
 רע טָאה ,ָאזלַא .ץרַאה ןוא חומ ןייז וצ ןעמוקוצוצ טייהנעגעל
 רעללעפַאקַאר רענָאילימ ןעסיורג םעד וצ ףירב ַא ןעבירשעגפיוא
 סע טכערמוא עדנעיירש-עמיה א ראפ סָאװ טרעלקרע םהיא
 גידנערילעּפַא ,ןוא םעטסיס רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא טקעטש
 רע טָאה ,רשוי ןוא טייקכילשנעמ ןופ ןעמָאנ םעד ןיא םהיא ֹוצ
 ןעדנירג ןעפלעה ןענָאילימ ענייז טימ לָאז רע ןעטעבעג םהיא
 ,טמַאשלעזעג עשיטסילַאיצַאס ַא

 -עמַא עלא ןַא ,טביולנעג רע טָאה טייז רעדנַא רעד ןופ
 רעיינ רעד ןיא ןעטערטניירַא ךיילנ ןעלעוו רעטייברַא רענַאקיר
 ,ןעלעטשרָאפ טנעקעג טינ טסָארּפ ךיז טָאה רע  .גנונעװַאב
 םהיא טעװ ןעמ ןעוו ןעטלַאהקירוצ ךיז טעװ ייז ןופ רעצימיא זַא
 -סלָאמאד ענייז ןיא .ןעקנאדעג ערעזנוא ןהעטשראפ וצ ןעבעג
 טכַא רעדָא רעיפ ןיא ןַא ,ןענָאזסיוארָאפ רע טנעלפ סעדער עגיד
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 "ערּפ יד ןיא ןעניז יסַארקָאמעד לעשָאס יד טעװ םורַא רהָאי
 .אקירעמַא ןיא םזילַאיצַאס םעד ןערהיפנייא ןוא ןעלהַאװ טנעדיז

 טימ טדערעג סעדער ןוא ףעירב עכלעזַא ןענעוו ןעבָאה רימ

 רעבָא ."שיטסיּפָאטוא ןעפורעג ייז ןעבָאה רימ ,לעכיימש ַא

 רעזנוא ןעגעו ןוא ַאקירעמַא ןעגעוו ןעפירנַאב ענענייא ערעזנוא
 .גונעג וויאאנ ןעוועג ךיוא ךָאנ ןַאד ןענייז גנונעוַאב

 ןעטסכעה םעד טָאהעג ן'סבעד וצ רימ ןעבָאה סלַאפנעדעי

 ןענייז רימ .רעייט רהעז ןעוועג זנוא ןיא רע ןוא טקעּפסער

 גנוגעַאב רעזנוא רע טסעװ טייצ רעד טימ זַא ,רעכיז ןעוועג
 ןערעװ טעװ רע זַא ןוא ,רעסעב ןהעטשראפ ?לכב טלעוו יד ןוא
 .טסילַאיצַאס רעשיטסיסקראמ רעטוגנ א

 סבולק-סערּפ ערעזנוא עלא ןעבָאה ,1897 ,ילוי ןעט21 םעד

 ןענייז ןָאשנעװנָאק רעזיד וצ .ןָאשנעװנָאק ַא ןעטלַאהענּפָא

 ירוה קיזייא קחצי רָאסעּפָארּפ ,ןָאדנָאל .מ ןערָאװעג ןעזָאלענוצ

 ןופ שטנערב ַא ןופ ןעטאנעלעד סלַא ,סעדנָארַאב .י ןוא שטיוו

 -ניײרַא ןעבָאה ייז ןוא ,"ַאקירעמַא ווֶא יסַארקָאמעד לעשָאס , רעד

 ןעסילשנָא ךיז לָאז ןָאיציזָאּפָא רעזנוא זַא גאלשרָאפ א טכארבעג

 ' .ייטראּפ רעיינ רעד ןָא

 ---ֿגנונדרָא-סענַאט רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז ןענַארפ ייווצ ,

 סָאװ (1 -- עטכישעג ןייז ןיא ןיגרוב םעד ןענעוו טלהעצרעד

 ןעטלַאה ךיז ןעלָאז יו (2 ?ענעסָאלשעגסױא יד ןָאט ןעלָאז

 רעד ןענעו ?ןָאיציזָאּפָא רעד ןופ ענעסָאלשעגסיױא-טינ יד

 -סיוא יד זַא ,טקירדעגסױא עכנַאמ ךיז ןעבָאה ענַארפ רעטשרע

 לארטנעצ םעד ןעגעג ףמַאק ַא ןערהיפנֶא ןעזומ ענעסָאלשענ

 וינ רעטיירג ןופ ייטראּפ רעשיטסילַאיצַָאס רעד ןופ טעטימָאק

 ערעדנַא .עוויטוקעזקע רעלאנָאיצַאנ רעד וצ ןערילעּפַא ןוא קרָאי

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,יד .טירש ַאזַא ןענענ טדערעג ןענָאה רעבָא

 ,ןַאהַאק .בַא--עוויטוקעזקע רעלאנָאיצַאנ רעד וצ ןערילעּפא ןענעג |

 ָאד זיא סע זַא ןעזיווענפיוא ןעבָאה--ערעדנַא ןוא רעללימ .5

 -עגסיוא יד זַא ןוא ?אקירעמַא ןופ עיטַארקָאמעדילַאיצַאס , ַא

 רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא טינ ךיז ןעניטיונ ענעסָאלש

 | ,"ייטראּפ
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 ךיוא ןעבָאה ךיא ןוא שטיוורוה ,יקסוועשטניוו ,רעללימ
 טָאה ןָאילעד עכלעוו ,ןעטסינָאיציזַאּפָא יד ןַא ,ריפאד טדערעג
 רעד ןופ ןעסילשסיוא ןייֵלַא ךיז ןעלָאז ,ןעסָאלשעגסױא טינ ךָאנ
 טָאה ןָאשנעװנָאק יד ןוא ,יײטרַאּפ רעטיײברַא רעשיטסילַאיצַאס
 .ןעמונעגנָא גאלשרָאפ רעזנוא

 יַאמער ל?לעשָאס , רעד ןופ רעדילנטימ ןערָאװעג ןענייז רימ

 ."אקירעמַא ווא יסַארק

6 

 ."םטרעוורָאפ , ןופ קעװַא הענ ךיא

 -רעדיינש רעד טנידנעענ ךיז טָאה םורַא ןעכָאװ עכילטע ןיא

 .ןערינגיזער וצ ךיילנ ןעסָאלשַאב בָאה ךיא ןוא ,קיירטס

 סיטשנעמַאזוצ רעלעיצעּפס ַא טכַאמעג ןַאד ךיז טָאה דָארג

 ססערּפ סטרעוורָאפ , םעד ןיא רעננעג עניימ ןוא רימ ןעשיווצ

 ןעזיד ןופ ןעטייהלעצנייא יד .לעקיטרַא ןַא רעביא "דנאברַאפ

 ערעדנא ןוא םסיללינ ריאמ רָאנ ,יוננענ טינ ךיא קנעדעג ךוסכס

 יד ןיא ?ײטנַא ןעויטקַא ןַא ןעמונעג ןַאד ןעבָאה סָאװ ןעסָאנעג

 סָאד םעד ןענעװ ןעלהעצרעד ,דנַאברַאפ םעד ןופ ןעגניטימ

 : עדנעגנלאפ

 טימ לעקיטרַאטייל א ןעבירשענפיוא טָאה ןיקטעמַאז .מ

 ךיא ןוא ,ןע'נָאילעד ןוא עקילק רעד ןענענ ןעקורדסיוא עפרַאש

 ביוא, ,לעקיטרַא-טייל ַא סלַא ןעלעטש וצ טגַאזטנע סָאד ךיז בָאה
 ןיא ןעלעטש סָאד ךיא לע ,ןעבָאה אקוד סָאד טליוו רהיא

 ,טרעלקרע ךיא בָאה -- ?ענובירט-סקלָאפ,, רעד

 נניטימ א ףיוא ןערָאװעג טכארבעגרָאפ ןזיא עגַארפ יד

 .עטאבעד עניציה א ןעמוקענרָאֿפ זיא סע  ,דנַאברַאפ םעד ןופ

 ןעננוקרעמַאב ערעדנַא רעטנוא ןוא ,ןעבענענכָאנ טינ בָאה ךיא

 -רָאפ , ןֹופ קעװַא ייס-יו-ייס הענ ךיא :טנָאזעג ךיא בָאה

 טרַאװ .ןערעװ ניד'צמח טינ טעוו לעקיטרַא רעד ."סטרעוו

 ,עיצקַאדער רעד ןיא ןייז טינ ןיוש לע ךיא ןעוו ,נעט עכילטע

 ןעלעװ טעוו רהיא יו ןעקורד ןענעק םהיא רהיא טעוו
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 סָאד ןיא גאטימכָאנ א ןיא) גניטימ ןעטסקענ םעד ףיוא

 וצ טינ םוא  ןָאשיינניזער ןיימ ןעבעגעגנָא ךיא בָאה (ןעוועג

 ןעכַאמ ןצ םוא ןוא ןעטַאבעד ראפ טייהנעגנעלעג ןייק ןעבעג

 ףיוא קנַארק ןיב ךיא זַא ,טרהעלקרע ךיא בָאה ,ףוס ַא ךיילג

 .טמט ןיימ ןעזָאלרַאפ וצ ךימ טגניווצ סָאד זַא ןוא ןעגיוא יד

 עסיוועג ַא) ץורית ַא זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןעבָאה עלַא

 רעבָא ,ןעניוא יד טימ לעבָארט טַאהעג ךילקריוו ךיא בָאה טייצ
 יקעװַא ךיז טָאה ףעיל ,(רעבירָאפ גנַאל ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 ,טרעדָאפעג טָאה רע .ןעפָא טגָאזעגסױרַא סָאד ןוא טלעטשעג

 ןהענוצקעװַא טינ טכער ןייק בָאה ךיא .ןעביילב לָאז ךיא זַא

 ליפ ױזַא עלא ןעבָאה רימ רעכלעו ראפ ,גנוטייצ רעד ןופ

 רעבָא בָאה ךיא .ט'הנעט'עג רע טָאה ,טרעפּפָאעג ןוא טפמעקענ

 .ןעמונעג טינ קירוצ ןָאשיינגיזער ןיימ
 -ייז---ערעדנַא ןוא סילליג--ןעסָאנעג עניטעט יד ןופ עכילטע

 ןיא טניואוועג ןַאד ןעבָאה יורפ ןיימ ןוא ךיא) רימ וצ ןעמוקעג ןענ

 (וינעווע רעטשרע רעד ןעבעל ,טירטס רעטק ףיוא זיוה-טנעמענעט ַא

 .ןהעגקעװַא טינ *סטרעװרָאפ,; ןופ לָאז ךיא טרילעּפַא ןוא

 -םוא עדנעריטסיזקע יד רעטנוא זַא ,טרעלקרע ייז בָאה ךיא

 ןיימ זַא ,ןעיובוצפיוא גנוטייצ יד ךילנעמנוא רימ ןיא ןעדנעטש

 .טייצ ןוא הימ ןופ טסולרַאפ א רָאנ זיא טיײברא-סנָאיצקַאדער
 קעװַא ןיב ךיא .טרעדנעעג טינ סולשַאב ןיימ בָאה ךיא

 | - ."סטרעוורָאפ , ןופ

 .גיד'בוט-םוי טינ ןעוועג רימ זיא ןעצראה ז'פיוא

 -רעטייברא, יד טעדנירגעג טָאה ןעמ טניז רהָאי ןעביז יד

 טימ ,ןעלחיפעגנ עפיט ןעזָאלעגרעביא רימ ןיא ןעבָאה "ננוטייצ

 ,ןעדייש וצ ךיז ןעווענ טכייל טינ זיא טע עכלעוו

 רעבָא ,קילג ךס א ןעננערב ןעק רעוט-?לכ א ןופ ןעבעל רעד

 ייב .סנעּפָארט עניטפיג ןופ יירפ ןעטלעז זיא ,קילנ ןופ רעכעב רעד

 זיא עלָאר ןייז ןעוו ,ןעטייצ ןאראפ ןענייז שנעמ ןעש'להק ןעדעי

 -בילטנעפע יד ,ןעצרעמש עפראש ןוא שינרענרע ןופ לאווק א םהיא

 יװ יז טביירט טייצ רעבלעז רעד וצ ;טעננַאמ ַא יו טהיצ טייק

 | .ןעשטייב טימ
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 ןופ להיפעג ןעטיירב א טימ "סטרעוורָאפ , ןופ קעווא ןיב ךיא
 זיא םעטָא רעד ,יירפ טמעטָאענּפָא טלָאװ'כ יוװ יוזא ,גנורעננירגראפ

 .ץפיז א ןעוועג רעבָא
 רעיפ ןופ ףיולרַאפ ןיא .,1807 טסונוא ןיא ןעווענ זיא סָאד

 ,ןעטייוו ןופ ןענַאטשעג ךיא ןיב טַאנָאמ ןעביז ןוא רהֶאי

 .(דנַאב ןעמירד ןופ עדנע)




